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ВСТУП
Петрографія (від гр. πέτρος – камінь і γράφω – пишу) – наука
про гірські породи, їхній склад, внутрішню будову, умови заля
гання, закономірності поширення, процеси утворення і змі
нення в земній корі та на поверхні Землі.
Разом з іншими геологічними науками – мінералогією, геохімією, ученням про корисні копалини, петрофізикою тощо – петрографія поглиблює і деталізує знання про склад земної кори і
Землі загалом. На сучасному етапі розвитку петрографія не обмежується визначенням та описом гірських порід, а шляхом
всебічного дослідження виявляє закономірності їхнього утворення, прогнозує склад порід і термодинамічні умови глибинних
не доступних для дослідження прямими методами зон земної
кори і верхньої мантії.
Основним предметом петрографії як науки є гірська порода –
це природний агрегат мінералів або мінеральної речовини,
що виник унаслідок певного геологічного процесу й тому
становить самостійну частину планети, тобто відокрем
лені геологічні тіла. Кожна гірська порода має певні склад і внутрішню будову, що визначаються тими геологічними процесами,
унаслідок яких вона виникла. До гірської породи належать лише
утворення, складені агрегатом природної мінеральної речовини.
Усі інші мінеральні агрегати, які мають штучне походження (напр., цемент, шлаки, кераміка, що виникли внаслідок практичної
діяльності людини), до гірських порід не належать. Крім того,
гірською породою є лише такий природний агрегат, що становить
кінцевий продукт уже завершеного геологічного процесу. Тому
сучасні осадки (ґрунти, піски й глини в руслах річок і морських
басейнах, лід і сніг на поверхні землі чи у приповерхневій зоні),
які є продуктами не завершених процесів, а таких, що тривають,
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також не можна віднести до гірських порід. Однак ті самі піски,
глини, лід, що перебувають у викопному стані й залягають у вигляді певних геологічних тіл земної кори, належать до гірських
порід. Ці межі, зазвичай, умовні, оскільки людина дедалі більше
втручається в навколишнє природне середовище й стає одним із
головних факторів геологічних процесів, нагромаджуючи величезну кількість усіляких відходів. Останні, хоч і є рукотворними, у
майбутньому можуть перетворитися на гірські породи, аналогів
яких в історії Землі ще не було.
Уже з означення поняття гірської породи випливає, що петрографія загалом вивчає речовинний, насамперед мінеральний склад
гірських порід. При цьому, на відміну від мінералогії, об'єктами
петрографії є не окремі мінерали, а їхні парагенезиси (асоціації), де
кожен мінерал розглядається у співвідношенні як з іншими мінералами, так і з загальним складом гірської породи. Крім цього, об'єктом дослідження є внутрішня будова гірської породи, тобто її
текстури й структури, форма тіл, умови їхнього залягання та
співвідношення з породами, що їх оточують, а також геологічні й
фізико-хімічні умови утворення гірських порід.
Залежно від умов і способу утворення гірські породи поділяють на три генетичні типи:
 магматичні породи, які утворюються внаслідок застигання
магматичних розплавів глибинного (ендогенного) походження;
 осадові породи, що виникли в основному під дією поверхневих (екзогенних) процесів унаслідок механічного, хімічного
або біологічного руйнування інших, раніше утворених порід, з
наступними перевідкладеннями матеріалу, його консолідацією
та ущільненням;
 метаморфічні й метасоматичні породи, що виникли в результаті істотного перетворення (перекристалізації) первинномагматичних і осадових порід без їхнього розплавлення або розчинення в термодинамічних умовах, відмінних від тих, що існують на поверхні Землі.
Усі зазначені типи порід незалежно від специфіки геологічних
процесів їхнього утворення взаємопов'язані перехідними різновидами, які згладжують чіткі межі між ними. Так, деякі метаморфічні породи в процесі їхнього формування можуть зазнавати част8

кового розплавлення, а в утворенні деяких типів магматичних
порід можуть бути задіяні процеси метаморфізму. Є також породи, перехідні між магматичними й осадовими. До них, зокрема,
належать так звані пірокластичні (уламкові вулканогенні) породи,
складені вулканічним матеріалом, але за способом відкладення й
умовами залягання є типово осадовими. Нарешті, і магматичні, й
осадові породи в разі зміни термодинамічних умов можуть зазнати змін різного ступеня з утворенням як типових, так і всіх проміжних різновидів метаморфічних гірських порід.
Відповідно до специфіки різних генетичних типів гірських порід історично склалося декілька напрямів їхнього вивчення: петрографія магматичних гірських порід; петрографія метаморфічних гірських порід; петрографія осадових порід. Кожен із цих напрямів має як загальні, так і власні завдання і методи досліджень.
Вивчення гірських порід передбачає як польові, так і лабораторні дослідження. У процесі польових робіт досліджуються
геологічні обставини формування порід: будова і морфологія
складених ними тіл, умови їхнього залягання. Ця частина петрографічних досліджень тісно пов'язана з такими дисциплінами, як
загальна геологія, структурна геологія, геологічне картографування, геофізичні дослідження (останні допомагають скласти
уявлення про глибинні частини геологічних тіл).
Польове вивчення гірських порід необхідне, але воно становить
лише частину петрографічних досліджень. Для найповнішого і детальнішого їхнього вивчення потрібне ретельне і часто дуже копітке лабораторне дослідження з використанням найрізноманітніших
методів. Основним з них є мікроскопічний метод, завдяки винаходу якого власне і сформувалася петрографія як наука.
Оволодіння мікроскопічним методом вимагає від геолога
знання основ кристалооптики. Тільки вони дають змогу визначити під мікроскопом мінерали і зрозуміти явища, що спостерігаються у шліфах у поляризованому світлі. Опанування оптичного методу досліджень є одним з найголовніших завдань, що
постають не лише перед майбутніми петрографами, а й перед
представниками будь-яких інших геологічних галузей.
Нині широко застосовуються й інші фізичні методи досліджень складу гірських порід і мінералів, що їх складають: фазо9

вий рентгеноскопічний метод визначення мінерального складу
порід, рентгеноскопічні й спектроскопічні методи визначення
вмісту й складу елементів-домішок і загального хімічного складу мінералів і гірських порід. Вони здійснюються безпосередньо
в гірській породі без попереднього виділення мінералів, що істотно прискорює й полегшує їхні дослідження. Крім того, фізичні методи використовують для вивчення таких фізичних властивостей гірських порід і мінералів, як густина, твердість, теплопровідність, стисливість, швидкість поширення сейсмічних
хвиль, в'язкість, магнітність, електричний опір та ін.
Хімічними методами вивчають речовинний склад гірських
порід. Тут петрографія тісно пов'язана з такими дисциплінами,
як хімія, фізика й геохімія.
Останніми роками широкого застосування в петрографії набули різноманітні математичні методи, які базуються на використанні ЕОМ. Насамперед це методи математичної статистики
для оцінки достовірності хімічних і спектральних аналізів, побудови раціональних класифікацій гірських порід, перерахувань
хімічних аналізів, моделювання процесів.
Деякі напрями петрографічних досліджень настільки розвинулися, що виокремилися в самостійні галузі геологічних знань.
Наприклад геолого-петрографічні узагальнення зумовили появу
формаційного аналізу – вивчення природних асоціацій порід,
парагенетично пов'язаних між собою у просторі й часі. Розділ
петрографії, присвячений хімізму гірських порід, відокремився в
петрохімію. Дослідження фізико-хімічних умов формування гірських порід (температура, тиск, геохімічні фактори), зв'язків між
хімічним і мінеральним складом на основі загальних законів
термодинаміки об'єднались у фізико-хімічну петрологію. З цією
дисципліною тісно пов'язана експериментальна петрологія, завдання якої – моделювання на установках високих тиску й температури природних процесів утворення гірських порід. Нарешті, розвиток геофізичних досліджень зумовив необхідність детального вивчення фізичних властивостей гірських порід, на підставі чого виникла нова галузь петрографії – петрофізика.
Вивчення гірських порід має велике практичне значення, оскільки вони є носіями різних корисних копалин – як рудних (залізо,
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платина, поліметали тощо), так і нерудних (кварц, кальцит, флюорит, сірка, графіт), питних і мінеральних вод, нафти, газу. Нерідко
самі гірські породи є корисними копалинами. Це фосфорити, боксити, солі, кварцити, виробне й будівельне каміння.
Крім того, породи в природному заляганні є основою гідротехнічних, промислових та інших споруд. Тому й геологи, і гідрогеологи, і геофізики мають не лише знати фізико-механічні властивості гірських порід, а й розуміти, чим вони спричинені, уміти визначати будову, склад, умови залягання й утворення порід.
Становлення петрографії як самостійної науки розпочалося в
30-х рр. ХХ ст. Слід зазначити, що перша класифікація гірських
порід належить К. Ліннею (1735). У своїй славнозвісній "Системі природи" він поширив генетичну класифікацію, розроблену
ним для тваринного й рослинного світу, на гірські породи, спробувавши розподілити їх за родами та видами. Однак тоді систематика не дістала практичного застосування, оскільки генетичні
зв'язки між багатьма гірськими породами на той час здебільшого ще не було визначено. Лише в минулому столітті, на новому
рівні знань, об'єднання порід у групи за їхньою генетичною спорідненістю стало основою формаційної систематики гірських
порід, яка й досі відіграє важливу роль у петрографії.
У XІX ст. було нагромаджено величезний фактичний матеріал і здійснено систематику гірських порід на кількісномінералогічній основі. Це був період розвитку петрографії, який
зазвичай називають описовим (фізіографічним).
Особливе значення для розвитку петрографії мало впровадження мікроскопічного методу дослідження гірських порід. Завдяки
винайденню англійським фізиком У. Ніколем кальцитової призми,
здатної поляризувати світловий промінь, уможливилося вивчення
(Г. К. Сорбі, 1858) гірських порід під мікроскопом у поляризованому світлі. Цей метод істотно розширив межі досліджень порід і
стимулював інтенсивне вивчення їхніх складу й будови.
У середині XІX ст. з'явилися перші ґрунтовні навчальні посібники – тритомна "Петрографія" Ф. Циркеля (1866), підручник з
петрографії К. Г. Розенбуша (1873–1876), а також перші зведення оптичних властивостей мінералів, які лягли в основу визначення їхнього складу.
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Методи визначення польових шпатів було розроблено французькими вченими А. Лакруа (1888), Ф. Фуке (1894), О. МішельЛеві (1894), Ф. Бекке (1906).
Російський учений Є. С. Федоров запропонував теодолітний
метод і винайшов прилад (універсальний столик), за допомогою
якого досить точно можна визначити склад плагіоклазів та оптичні константи інших мінералів (1891–1901). Цю методику,
якою й нині користується весь світ, у ХХ ст. розвивали В. В. Нікітін, О. М. Заварицький, Д. С. Коржинський, Р. С. Емонс та ін.
Завдяки працям Ф. Ю. Левінсона-Лессінга, С. І. Шенда, Г. Розенбуша, американських петрографів Г. С. Вашингтона, В. Кросса, Дж. Іддінгса, Л. В. Пірсона розроблялася систематика гірських
порід за хімічним складом на основі методу перерахування хімічних аналізів на нормативний мінеральний склад. Оригінальні методи перерахування й опрацювання та обробки хімічних аналізів
вивержених гірських порід було запропоновано також П. Нігглі
(1936), О. М. Заварицьким (1936), Д. С. Штейбергом, О. Є. Кузнєцовим, О. О. Маракушевим, Л. С. Бородіним та ін.
Упровадження геохімічних методів у петрографії було започатковано в працях Ф. В. Кларка, В. І. Вернадського, О. Є. Ферсмана, О. П. Виноградова та ін. Ними були одержані важливі
результати щодо поширення багатьох рідкісних і розсіяних елементів у гірських породах.
Фізико-хімічний напрям у петрографії сформувався на початку ХХ ст. завдяки роботам І. Фогта, Ф. Бекке, В. М. Гольдшмідта, Д. С. Коржинського та ін. Його завданням стало вивчення
процесів кристалізації й диференціації магми, тобто визначення
причин різноманітності магматичних порід. І. Фогт уперше запропонував принцип евтектичної кристалізації при тлумаченні
процесів утворення магматичних порід. Ф. Бекке зробив (1907)
першу спробу фізико-хімічної інтерпретації умов утворення метаморфічних порід. Дослідження В. М. Гольдшмідта започаткували створення концепції мінеральних фацій, яка стосовно метаморфічних порід дістала подальший розвиток у працях П. Есколи (1900). Д. С. Коржинським було закладено (1936–1937) основи фізико-хімічного парагенезису мінералів. Компоненти, з
яких складається гірська порода, було поділено відповідно до
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ролі, яку вони відігравали в процесах мінералоутворення.
Д. С. Коржинським було показано, що магматизм у земній корі
розвивається в тісній взаємодії з флюїдами (трансмагматичними
розчинами), також обґрунтовано велику роль процесів магматичного заміщення в становленні інтрузивних гірських порід, розроблено теорію метасоматичної зональності.
Фізико-хімічний аналіз парагенезисів мінералів дістав подальший розвиток у другій половині ХХ ст. завдяки науковим
працям В. О. Жарикова, О. О. Маракушева, Л. Л. Перчука, які
змоделювали системи мінеральних фацій магматичних, метаморфічних і метасоматичних гірських порід.
Експериментальні дослідження в петрографії започаткували
І. Шерер, Н. Боуен, О. Таттл, Г. Емервін та ін. Ними здійснено
серію робіт з експериментального вивчення силікатних систем.
Н. Боуен на експериментальній основі розробив першу фізикохімічну модель кристалізації базальтової магми, що дало змогу
пояснити багато генетичних співвідношень між гірськими породами. Нова епоха в розвитку цього напряму розпочалася з експериментальних досліджень процесів плавлення гірських порід
під тиском парів летких компонентів (H2O, CO2, NH2 та ін.). Перші дані, добуті (1931–1932) Р. У. Горансоном з розчинності води в гранітних розплавах, виявили її вплив на температуру плавлення гранітів. У результаті було встановлено, що вода може
знижувати температуру плавлення силікатів на 300 °С і більше
(при Р = 100 МПа). У подальшому це питання стосовно гранітів,
андезитів, базальтів і гіпербазитів експериментально вивчали
С. У. Бернен і Р. С. Джанс (1958–1970), М. І. Хітаров і О. О. Кадик (1958–1990), І. А. Островський і Г. П. Орлова (1968).
Дуже важливі дослідження з експериментального плавленнякристалізації основних розплавів було проведено в 60-х рр.
ХХ ст. А. Е. Рінгвудом і Д. Х. Гріном. Ними було визначено залежність послідовності кристалізації мінералів і температури
кристалізації основних розплавів від загального тиску, виявлено
можливі глибини плавлення порід різного складу залежно від
ТР-умов і складу субстрату, що плавиться.
В Україні петрографічні дослідження кристалічних порід розпочалися ще в ХІХ ст. і були пов'язані з іменами М. Ф. Клемма,
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М. М. Міклухо-Маклая, С. О. Конкевича, І. А. Морозевича,
К. М. Феофілактова. На початку ХХ ст. добули визнання праці українських петрографів В. Ю. Тарасенка, П. П. Пятницького, О. С. Гінзберга, І. І. Танатари, В. І. Лучицького, братів П. М. і В. М. Чирвинських, П. І. Грищинського, Л. А. Крижановського.
Фактичним засновником і очільником петрографічного напрямку Київської школи геологів став В. Ю. Тарасенко, чия діяльність була цілком присвячена вивченню Українського щита.
Роботи вченого відзначили етап переходу від петрографічного
(описового) напряму до більш прогресивнішого – петрологічного.
Ним уперше в Україні застосовано поняття формація щодо порід
щита. У своїх петрографічних працях В. Ю. Тарасенко категорично заперечив чисто осадове походження гнейсів, розвинув теорію про динамосланці, утворені внаслідок механічного деформування вивержених порід у період тектонічних переміщень. Ці погляди дістали підтримку багатьох сучасних українських дослідників Українського щита. Також ще наприкінці ХІХ ст., вивчаючи плагіоклази лабрадорового ряду, В. Ю. Тарасенко висловив
припущення про комбінаційну альбіт-анортитову, а не ізоморфну
природу проміжних плагіоклазів, що в середині ХХ ст. було підтверджено виявленням ламелярної будови лабрадорів.
Учнем і послідовником В. Ю. Тарасенка був В. І. Лучицький,
яким створено перший в Росії підручник з петрографії, а також
написано наукові праці з петрографії Українського щита. 1910 р.
ним опубліковано працю "К вопросу о происхождении гранитов
юга России", а також "Рапакиви Киевской губернии и породы,
его сопровождающие". В. І. Лучицьким було розроблено першу
схему стратифікації докембрію північно-західної частини Українського щита, а також складено нарис "Украинский кристаллический массив" для капітальної багатотомної праці "Геология
СССР, т. 5".
Велика роль у розвитку петрологічних досліджень в Україні
у першій половині ХХ ст. належала М. І. Безбородьку, чия наукова діяльність була присвячена питанням теоретичної петрографії й типізації гранітів та інших кристалічних порід. У своїй
праці "Динамограніти, схістограніти, теніограніти та споріднені
новоутворення" (1930 р.) він уперше наблизився до сучасних
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уявлень про існування полімігматитів і накреслив достовірні
шляхи їхнього вивчення і класифікації.
Відомим дослідником основних та ультраосновних порід
Українського щита був І. С. Усенко, який понад 35 років очолював петрологічний напрям в Україні. Ці породи досліджували
також Л. Г. Ткачук, І. Б. Щербаков, О. Б. Фомін, Б. Г. Яковлєв,
Е. О. Нікуліна. Ультрабазитові й метабазитові формації Середнього Побужжя та Середнього Придніпров'я детально вивчав
М. П. Семененко. Габроїди й породи габро-анортозитової асоціації Українського щита досліджували В. С. Соболєв, Т. М. Агафонова, І. Л. Личак, Ю. В. Кононов, В. П. Бухарев, В. М. Скобелєв, Г. Г. Павлов, Л. В. Шумлянський, О. В. Митрохин. Значний
внесок у дослідження дайкових порід щита зробили Л. Г. Бернадська, В. А. Сліпченко, М. М. Шаталов. Вулканічні породи
Карпат вивчали В. Г. Молявко та Ю. Р. Данилович, Криму –
В. І. Лебєдинський, а Прип'ятського валу – М. А. Савченко.
Дослідженню Українського щита як унікальної провінції лужного магматизму присвятили свої наукові праці В. І. Лучицький,
Ю. С. Лебєдєв, М. О. Єлісєєв, І. Д. Царовський, С. Г. Кривдік.
Гранітоїди Українського щита досліджували М. І. Бернадська, В. І. Лучицький, В. С. Соболєв, Л. Г. Ткачук, К. Ю. Єсипчук,
І. С. Усенко, М. М. Івантишин, Ю. Ю. Юрк, М. П. Семененко,
О. І. Слензак, В. М. Васько, А. Я. Хатунцева, О. М. Голуб,
В. Ф. Грінченко, Ю. Л. Гасанов, К. Ю. Свєшников, Г. М. Яценко. 2005 р. видано фундаментальну працю І. Б. Щербакова "Петрологія Українського щита". Зазначеними науковими дослідженнями визначено вікову й регіональну специфіку магматизму Українського щита та його обрамлення, розроблено схему еволюції процесів магмоутворення на різних етапах становлення південно-західної частини Східно-Європейської платформи. Питанням петрографії, мінералогії та генезису метаморфічних порід
України присвячено праці М. І. Світальського, Ю. П. Мельника,
І. Б. Щербакова, Р. Я. Бєлєвцева, Т. Г. Хмарук, О. І. Стригіна.
Основним напрямом у вивченні метасоматитів України є визначення просторового й генетичного зв'язків гідротермальнометасоматичних процесів і рудоутворення на основі даних про
їхній речовинний склад. У працях М. П. Семененка, Ю. В. Ко15

нонова, О. І. Стригіна, Н. А. Безпалько, І. Б. Щербаня охарактеризовано поширення, речовинний склад, металоносність і генезис метасоматитів Українського щита й зроблено спроби їхьої
класифікації. В. О. Синіцин і В. С. Монахов детально досліджували речовинний склад і рудно-геохімічну спеціалізацію метасоматитів, просторово-вікові співвідношення процесів магматизму, метаморфізму й рудоутворення.
Вагомий внесок у розвиток формаційного аналізу магматичних і метаморфічних утворень давніх щитів у середині й наприкінці ХХ ст. зробили М. П. Семененко, К. Ю. Єсипчук,
А. О. Сиворонов, К. І. Свєшніков, В. П. Кирилюк, Г. М. Яценко,
Р. Я. Бєлєвцев.
Велику увагу українські петрографи приділяли дослідженню
не лише магматичних і метаморфічних порід, а й породотвірних
та акцесорних мінералів. Їхні типоморфні особливості докладно
висвітлено в працях І. С. Усенка (1962, 1972 та 1980 р.),
М. П. Щербака (1975 р.), Р. І. Сіроштана та В. І. Орси (1965,
1973 р.), Р. Я. Бєлєвцева (1975, 1985 р.), І. Б. Щербакова (1975,
1984 р.), М. К. Крамаренка (1975 р.), І. Л. Личака (1983),
К. Ю. Єсипчука (1990 р.), В. М. Скобелєва (1991 р.), С. Г. Кривдіка і В. І. Ткачука (1990 р.) та ін.
Характеристику породотвірних мінералів було відображено в
працях "Биотиты докембрия" (1972 р.), "Породообразующие пироксены Украинского щита" (1979 р.), "Породообразующие гранаты Украинского щита" (1980 р.), "Щелочные полевые шпаты
гранитоидов Украинского щита" (1980 р.).
Українські вчені детально вивчають форму, склад і структуру
акцесорних мінералів із кристалічних порід України. Результати
цих досліджень узагальнено в працях М. М. Івантишина,
А. П. Зайця, Н. А. Безпалько, О. М. Донського, Б. Ф. Міцкевича,
М. П. Щербака, С. Є. Шнюкова. О. В. Андреєва. При цьому для
ізотопного датування геологічних процесів особлива увага приділяється цирконам (М. П. Щербак, О. М. Пономаренко).
Важливі дослідження з експериментальним плавленнямкристалізацією ендербітів, гнейсів, кристалосланців і гранітів
для вивчення процесу анатексису за різних температур і тисків
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флюїдів було проведено Г. Т. Остапенком, Г. Г. Павловим,
В. О. Куцом, В. Ф. Грінченком (2000, 2003 р.).
З розвитком інженерно-геологічних досліджень активізувалося вивчення фізико-механічних властивостей гірських порід,
що зумовило появу нового розділу в петрографії – петрофізики.
Роботи в цьому напрямі було розпочато в Росії Ф. Ю. Левінсоном-Лессінгом і продовжено Б. П. Бєліковим, М. П. Валаровичем та ін. У результаті з'явилося багато праць із встановлення
залежності фізико-механічних властивостей гірських порід від
їхніх складу й будови. Значний внесок у цей напрям в Україні
зробили Г. Т. Продайвода, М. І. Толстой, А. П. Гожик та ін.
Останні досягнення в галузі петрографії викладено в запропонованому підручнику. В його основу покладено лекції автора,
які читають на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також навчальні
посібники "Петрографія магматичних порід" і "Петрографія метаморфічних порід", ініціатором підготовки та співавтором яких
був колега і товариш, професор, доктор геологічних наук
В. Г. Молявко. Вони були видані ВПЦ "Київський університет"
відповідно 2002 та 2003 р. У цих лекціях і посібниках використано як власний досвід вивчення магматичних і метаморфічних
порід, так і матеріали багатьох українських і закордонних учених. Найбільша кількість даних запозичена із фундаментальних
наукових праць про магматичні гірські породи О. О. Маракушева, О. А. Богатикова і С. В. Богданової, метаморфічних порід –
М. Л. Добрецова, В. С. Соболєва і В. В. Хлєстова, а метасоматичних порід – Г. П. Зарайського, В. О. Жарикова і В. Л. Русинова,
перелік головних видань яких додається наприкінці першої та
другої частин підручника для поглибленого самостійного засвоєння студентами матеріалу, що вивчається. Систематичний опис
головних видів магматичних порід наводиться відповідно до
Петрографічного кодексу України з урахуванням Міжнародної
класифікації магматичних порід і матеріалів, розміщених на
сайті Петрографічного комітету Росії. Цим підручник може викликати зацікавленість широкого загалу фахівців геологів і петрографів. Крім того, для більшої наочності сприйняття структур
і текстур гірських порід у книзі наведена велика кількість оригі17

нальних фотографій шліфів гірських порід автора та запозичених з опублікованих наукових джерел, а також матеріалів, розміщених на авторських сайтах О. Б. Кірмасова, О. Є. Мілановського, сайтах Московського та Новосибірського університетів,
NASA та Geology Department Unіon College Schenectady, USA.
Особливістю підручника є те, що з метою підвищення ефективності засвоєння матеріалу студенти можуть перевірити свої
знання за допомогою контрольних запитань, поміщених у кінці
кожного розділу.
Висловлюю глибоку подяку студентам та своїм колегам, що
вказали на деякі недоліки навчальних посібників і надали моральну і технічну допомогу у формуванні підручника, а також своїм рецензентам С. Г. Кривдіку, К. Ю. Єсипчуку та В. Ф. Грінченку за цінні рекомендації та побажання, що були враховані при
підготовці його до друку.
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РОЗДІЛ 1
МАГМАТИЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ
ГЛАВА 1
Речовинний склад
магматичних гірських порід
1.1. Мінеральний склад
В основу визначення гірських порід покладено їхній мінеральний склад, безпосередньо пов'язаний з валовим хімічним
складом та умовами їхнього утворення. Незважаючи на величезну кількість різновидів вивержених порід, вони всі складені
відносно невеликою кількістю мінеральних видів (близько 40).
Залежно від тієї ролі, яку мінерали відіграють у складі магматичних порід, їх поділяють на головні, другорядні та акцесорні.
Головні мінерали є породотвірними, тобто мінералами, що
визначають назву породи. Кількість кожного з них має перевищувати 5 % кристалічної фази породи. Поява або зникнення того
чи іншого головного мінералу або різке змінювання його відносної кількості приводить до зміни назви виверженої породи. Так,
наприклад, у гранітах головними мінералами є натрієві та калієві
польові шпати, кварц і біотит, у габроїдах – плагіоклаз і піроксени. Отже, зникнення або різке зменшення вмісту кварцу та біотиту, а також поява піроксену приводить до зміни назви породи.
Залежно від хімічного складу вони поділяються на безбарвні
(або салічні) та забарвлені (або фемічні). Салічні мінерали одержали свою назву від двох найбільш поширених в їхньому складі
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хімічних елементів Sі та Al. До них належать польові шпати,
фельдшпатоїди та кварц. Макроскопічно всі ці мінерали світлозабарвлені, а у шліфах завжди прозорі та безбарвні, завдяки чому їх
часто називають ще лейкократовими (від грец. λευχός – безбарвний). Фемічні або мафічні мінерали одержали свою назву завдяки високому вмісту в них заліза (від лат. ferrum) та магнію. Початкові букви елементів і утворили назву цієї групи мінералів. До
них належать олівіни, піроксени, амфіболи та слюди. Мінерали
цієї групи називаються також темноколірними або меланократовими (грец. μέλας – темний). Кількісні співвідношення головних
мінералів у магматичних породах наведено на рис. 1.1.
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Рис. 1.1. Вміст головних мінералів в інтрузивних породах

До другорядних мінералів належать мінерали, які мають
значення для характеристики порід та умов їхнього утворення,
але містяться в незначній кількості (1–5 %). Їхня присутність
або відсутність не відбивається на загальній назві породи.
Акцесорні (домішкові) мінерали є додатковими до головних
і другорядних і не визначають назву порід. Вони завжди присутні в магматичних породах, але в дуже невеликій кількості (менше 1 %). Деякі з них наявні тільки в породах певного складу
(напр., хроміт у перидотитах, монацит у гранітах, евдіаліт у нефелінових сієнітах), а деякі (апатит, циркон, магнетит) поширені
майже в усіх вивержених породах. У деяких випадках кількість
цих мінералів може зрости настільки, що вони стають породотвірними і відображуються в назві породи.
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За своїм походженням мінерали магматичних порід поділяються на первинні, вторинні та ксеногенні.
Первинні (власне магматичні) мінерали утворилися безпосередньо під час кристалізації магматичного розплаву ще до повного
його затвердіння. Первинні мінерали у своїй більшості є головними мінералами вивержених порід. Серед них потрібно розрізняти:
а) мінерали, які виділялися безпосередньо з розплаву; б) реакційні
(постеріорні – від лат. posterior – задній) мінерали, що утворилися
внаслідок реакції розплаву з раніш утвореними кристалами або
реакційних мінералів з пневматолітовими розчинами материнської
магми. До них, наприклад, належать ромбічний піроксен у тому
випадку, коли він утворює реакційну облямівку навколо олівіну. У
кислих породах, які зазнали пізньомагматичного пневматолітового
змінювання під дією летких компонентів (H2O, F, B, Cl, CO2 тощо),
постеріорними можуть бути, наприклад, мусковіт, турмалін, топаз,
флюорит, які заміщують польові шпати.
Вміст кожного із зазначених мінералів залежить від валового
хімічного складу гірської породи, хоч вивержені породи однакового хімічного складу, але утворені в різних умовах, можуть складатися з різних мінералів. Такі гірські породи називають гетеромо=
рфними. Особливо яскраво гетероморфізм виявляється, коли порівнюють мінеральний склад інтрузивних та ефузивних порід. Перші формуються в разі повільного охолодження і тривалого зберігання в розплаві летких компонентів, що зумовлює кристалізацію в
них рівноважних мінеральних парагенезисів, а другі, навпаки, у
разі швидкого охолодження, завдяки чому внаслідок загартування
в них часто зберігаються метастабільні модифікації мінералів.
Останні відрізняються від відповідних модифікацій глибинних порід меншим упорядкуванням кристалічних решіток, особливостями будови й хімізмом. Наприклад, в інтрузивних породах замість
санідину, дуже поширеного в кислих лавах, кристалізується мікроклін, замість піжоніту в основних ефузивах – авгіт і гіперстен, замість парагенезису енстатит–плагіоклаз в ефузивах і в інтрузивних
породах може кристалізуватися рогова обманка, що має такий самий хімічний склад, що й перші два мінерали разом узяті. Це пояснюється можливістю реакції
2(Mg,Fe)2Sі2O6 + 2CaAl2Sі2O8 + H2O 
 Ca2(Mg,Al,Fe)4[Al2Sі6O22](OH)2 + 2SіO2..
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До вторинних мінералів належать мінерали, які утворилися
внаслідок розкладання головних мінералів вторинними процесами, що відбулися в породі. Це хлорит, кальцит, серпентин,
серицит і т. п. У свіжих, незмінених породах вони можуть бути
зовсім відсутніми, а у вивітрілих або гідротермально змінених,
навпаки, можуть становити більшу частину породи.
Ксеногенні (чужорідні) мінерали – це мінерали, що не є характерними для вивержених порід узагалі. Як правило, це мінерали з метаморфічних та осадових порід (дистен, корунд, більшість різновидів гранату, кордієриту та ін.), які потрапили до
магматичних порід випадково і присутні в них у вигляді несуттєвої домішки. Ксеногенні мінерали мало розповсюджені, звичайно не враховуються при систематизації вивержених порід,
але мають велике значення для вивчення їхнього генезису.
Розподіл мінералів у породах різного складу, а також їхній парагенезис підпорядковуються певній закономірності, яка зумовлена тісною залежністю мінерального й хімічного складу магматичних порід. Так, у породах з високим вмістом кремнезему (понад
60 %) обов'язково має бути кварц. Зменшення вмісту кремнекислоти супроводжується збільшенням у породах ролі недонасичених
мінералів (олівінів і фельдшпатоїдів). Ці закономірності в парагенезисі мінералів вивержених порід можна визначити так:
 кварц не кристалізується разом із фельдшпатоїдами;
 магнезіальний олівін не утворюється з кварцом, калієвим
польовим шпатом і кислим плагіоклазом;
 склад фемічних мінералів певним чином залежить від складу салічних. Олівіни й піроксени асоціюють переважно з основними плагіоклазами, рогова обманка – із середніми, а біотит – з
кислими, лужні піроксени та амфіболи – з нефеліном, альбітом і
калієвим польовим шпатом;
 мусковіт не кристалізується разом з піроксенами й роговими обманками; замість нього в породі може спостерігатися схожий безбарвний флогопіт;
 зелена рогова обманка утворюється переважно в кислих і
середніх породах, а бурого кольору – в основних;
 базальтична рогова обманка, лейцит і санідин асоціюють
переважно в незмінених вулканічних породах і не характерні
для інтрузивних порід.
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1.1.2. Коротка характеристика головних
і другорядних мінералів
Салічні мінерали
Мінерали кремнезему представлені кварцом, кристобалітом,

тридимітом (SіO2). Сингонія -кварцу – тригональна (низькотемпературна модифікація), для -кварцу – гексагональна (високотемпературна модифікація). Температура інверсії - в -кварц –
572 ОС. При 870 ОС кварц переходить у псевдогексагональний
тридиміт, а при 1470 ОС – у псевдокубічний кристобаліт. Кварц –
один з найпоширеніших мінералів у природі. Він становить значну частину ріолітів, гранітів, дацитів і тоналітів. Розповсюджений
також у метасоматично та гідротермально змінених породах.
Менш поширені тридиміт і кристобаліт, які присутні переважно у
вулканічних породах – дацитах і ріолітах. У зразках визначаються
раковистою формою поверхні сколювання зерен, скляним блиском, водяно-прозорим, мутнувато-сірим, світло-сірим, сірим, іноді блакитнуватим забарвленням. У різних видах порід форма зерен може змінюватися від ізометричної до неправильної.
Na=K польові шпати формують найпоширенішу групу породотвірних мінералів гірських порід, яка включає ортоклаз,
адуляр (водяно-прозору різновидність ортоклазу), санідин і мікроклін – KAlSі3O8. Вони входять до складу сієнітів, гранітоїдів,
деяких гідротермальних жил і пегматитів. Високотемпературні
санідин та ортоклаз кристалізуються в моноклінній сингонії й
характеризуються, як правило, світло-сірим забарвленням, тоді
як мікроклін – у триклинній і має рожеве та бурувато-рожеве
забарвлення. У породах найчастіше утворюють таблитчасті або
вузькотаблитчасті (брускоподібні) зерна, порфіроподібні або
порфірові вкрапленики, зрідка – виділення неправильної форми.
За формою зерен, забарвленням, наявністю двійникової будови
за карлсбадським законом і досконалою спайністю добре діагностуються в зразках. Калієві польові шпати також досить добре
розпізнаються завдяки характерним вторинним змінюванням,
зокрема поширеному процесу пелітизації.
Na=Ca польові шпати (плагіоклази) утворюють безперервний ряд мінералів із змінним співвідношенням альбітового (на23

трієвого) та анортитового (кальцієвого) міналів: альбіт
NaAlSі3O8 – 0–10 % Аn, олігоклаз – 10–30 % Аn, андезин – 30–
50 % Аn, лабрадор – 50–70 % Аn, бітовніт – 70–90 % Аn, анортит CaAl2Sі2O8 – 90–100 % анортиту. Плагіоклази належать до
найпоширеніших мінералів верхньої частини земної кори. Вони
є істотною складовою частиною більшості магматичних порід і
не спостерігаються тільки в деяких ультраосновних породах.
Склад плагіоклазів залежить від складу порід, в яких вони утворюються. Альбіт спостерігається у вивержених породах як лужного, так і нормального ряду, віддаючи перевагу породам кислого складу. Може спостерігатися і в основних породах, де є вторинним мінералом по більш основних плагіоклазах. Кристалізується також у пегматитах і гідротермальних жилах. Олігоклаз –
звичайний мінерал вивержених порід багатих на натрій та кремнекислоту. Андезин – типовий мінерал середніх магматичних
порід. Лабрадор і бітовніт спостерігаються виключно в породах
основного складу. Анортит – порівняно рідкісний мінерал, який
зустрічається в основних вивержених породах, наприклад у давніх лавах Монте Соммі (Везувій), поблизу Мадрасу (Індія), у
лавах р. Борзовка (Південний Урал). Плагіоклази макроскопічно
діагностуються за білим, світло-сірим і темно-сірим забарвленням, таблитчастою формою зерен і досконалою спайністю, а лабрадор – часто за іризацією в блакитно-синіх, зеленуватожовтих та оранжево-червоних тонах.
Характерними вторинними змінами плагіоклазів є пелітизація та серицитизація для кислих плагіоклазів і сосюритизація
для середніх та основних. При цьому сосюритові псевдоморфози являють собою складну суміш альбіту, серициту, парагоніту,
преніту, епідоту, цоїзиту, кальциту та інших мінералів. Іноді
деякі плагіоклази можуть бути піддані виключно процесам деанортитизації (альбітизації), скаполітизації та хлоритизації.
Фельшпатоїди (фоїди). Головним представником цієї групи мінералів є нефелін NaAlSіO4 – типовий мінерал лужних вивержених порід (нефелінових сієнітів, уртитів, ійолітів, нефелінітів тощо), де перебуває в асоціації з лужними темноколірними
мінералами: лужними піроксенами, амфіболами, а також слюдами, альбітом і калієвим польовим шпатом. Не асоціює із квар24

цом. У зразках визначається за сірим забарвленням, відсутністю
спайності, розкладанням концентрованою соляною кислотою з
утворенням гелю SіO2 білого кольору.
Характерною діагностичною ознакою нефеліну є його вторинні змінювання. Особливо легко він розпізнається при частковому заміщенні канкринітом. Крім того, нефелін часто заміщується синім содалітом, цеолітами, тонколускатим агрегатом
світлої слюди (лібенеритом) або сплутано-волокнистим агрегатом натроліту з гідрооксидами алюмінію (шпреуштейном).
Лейцит KAlSі2O6 входить до складу калієвих вулканічних
порід. Він спостерігається у кайнотипних лужних ефузивах у
вигляді світло-сірих і молочно-білих ізометричних кулеподібних зерен, нерідко огранених. При повільній кристалізації в абісальних умовах лейцит не зберігається.
Анальцим Na[AlSі2O6]·H2O є головним породотвірним мінералом анальцимових базальтів. В інших вивержених породах є
вторинним псевдоморфним мінералом по лейциту, нефеліну та
содаліту. За формою зерен іноді плутають з лейцитом, хоч найчастіше в породах спостерігається у вигляді зовсім неправильних інтерстиційних зерен, які цементують інші мінерали. Іноді
утворює нарости на стінках порожнин і в друзах.
Мінерали групи содаліту (власне содаліт – 3NaAlSіO4·NaCl,
нозеан – 6NaAlSіO4Na2SO4, гаюїн – 3NaAlSіO4CaSO4, лазурит –
(Na,Сa)8Sі6Al6O24(Cl2,S,SO4). Поширені в лужних магматичних
породах як первинномагматичні мінерали разом з нефеліном і
лейцитом, а також у контактових метасоматично змінених породах, де можуть утворюватися за рахунок нефеліну. Ніколи не
асоціює із кварцом, а також у породах метаморфічного походження. Содаліт спостерігається переважно в глибинних, нозеан
і гаюїн – у вулканічних породах, а лазурит – у контактовозмінених вапняках. У породах визначається за синім, коричневим, зеленуватим забарвленням, масним блиском і раковистою
поверхнею сколювання зерен.
При вторинних зміненнях мінерали групи содаліту переходять у волокнисті цеоліти, або пластинчасті агрегати серициту,
гідраргіліту, діаспору, разом з якими одночасно можуть утворюватися кальцит і лімоніт.
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Канкриніт Na6Ca2[AlSіO4]6(CO3)2 спостерігається в деяких
фельдшпатоїдних породах як первинний мінерал в асоціації з
нефеліном, а також як продукт змінювання останнього. Його
сингонія гексагональна. Іноді утворює зерна стовпчастої, але
найчастіше неправильної форми, що виповнюють проміжки між
іншими мінералами.
Мінерали групи меліліту. До цієї групи входять мінерали,
кінцевими членами твердого розчину якого є геленіт
окерманіт
Ca2Mg[Sі2O7],
натромеліліт
Ca2Al[SіAlO7],
(Na,Ca)2Al[Sі2O7]. Вони малопоширені. Спостерігаються в сильно недонасичених SіO2 і багатих CaO лужних вивержених породах, де співіснують з олівінами, піроксенами, нефеліном, біотитом, а також з перовскітом, лейцитом, кальцитом. У мелілітитах
входять до складу, головним чином, основної маси. Утворюють
товсті таблички або брускоподібні зерна буруватого або сіруватого кольору з досконалою спайністю. Розкладаються у кислотах з утворенням кременевого гелю.

Фемічні (мафічні) мінерали
Найпоширенішими серед них є слюди, амфіболи, піроксени й
олівіни.
Слюди за оптичними властивостями і складом поділяють на
такі основні ряди:
 забарвлені залізо-магнезіальні слюди, серед яких найпоширенішими є аніт K(Fe2+,Mg,Mn)3[(Al, Fe3+)Sі3O10](F,OH)2, флогопіт
лепідомелан
K(Fe2+,Mn)3[Al
KMg3[AlSі3O10](F,OH)2,
Sі3O10](F,OH)2; сидерофіліт KFe2,5Al0,5[Al1,5Sі2,5O10](OH)2, істоніт
KMg2,5Al0,5[Al1,5Sі2,5O10](OH)2. Традиційно в геологічній та петрографічній практиці, коли неможливо визначити точний хімічний склад, забарвлені залізо-магнезіальні слюди проміжного
складу називають узагальненим терміном біотити, або слюдами групи біотитів;
 безбарвні калієво-натрієві слюди: мусковіт (тонколускатий
різновид − серицит) KAl2[AlSі3O10](OH,F)2, парагоніт
NaAl2[AlSі3O10](OH,F)2, фенгіт K(Mg,Fe)0,5Al1,5[Al0,5Sі3,5O10](OH)2;
 безбарвні літієві слюди, представниками яких є лепідоцинвальдит
K(Lі,Al)2 [(Al,Sі)4 O10 ](F,OH)2 ,
літ
K(Lі,Fe,Al)2 [AlSі3 O10 ](F,OH)2 .
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Усі слюди легко визначаються в породах чітко вираженою
лускатою формою зерен з блискучою поверхнею спайних поверхонь сколювання по базовому пінакоїду.
Слюди групи біотитів – темно-коричневі, коричнево-зелені
й темно-зелені, поширені в магматичних породах кислого та середнього складу. Часто мають численні включення акцесорних
мінералів – циркону, апатиту, рутилу, навколо яких спостерігаються плеохроїчні дворики. Іноді утворюють облямівки навколо
більш ранніх рудних і темноколірних мінералів (таких як магнетит, рогова обманка, піроксени), де їхній склад може коливатися
від аніту до флогопіту.
Характерними вторинними змінами темних слюд є заміщення їх хлоритом з утворенням повних псевдоморфоз, часто з рутиловими голками у вигляді зростків типу сагенітової ґратки.
Процес хлоритизації забарвлених слюд майже завжди супроводжується виділенням по тріщинах спайності рудного мінералу,
сфену, лейкоксену, іноді сидериту. У вулканічних кайнотипних
породах залізо-магнезіальні слюди часто схильні до часткової
або повної опацитизації.
Флогопіт спостерігається переважно в деяких жильних та
ефузивних породах ультраосновного складу підвищеної лужності (слюдяні перидотити й кімберліти). За зовнішніми ознаками
майже не відрізняється від біотиту.
Мусковіт разом з біотитом спостерігається в гранітах, де
входить до складу двослюдяних і мусковітових гранітів здебільшого як вторинний мінерал щодо біотиту та польових шпатів.
Мусковіт часто утворює псевдоморфози по нефеліну, лейциту,
топазу, андалузиту, кордієриту й берилу. Він поширений у породах пневматолітового й автометасоматичного походження (у
пегматитах, грейзенах, слюдяних метасоматитах). У породах на
свіжих поверхнях сколювання визначається за сріблястим, світло-сірим, іноді рожевуватим або зеленуватим відблиском. У разі
гідратації може переходити в гідрослюди, а внаслідок подальшого вилуговування калію – у каолініт, гібсит із кварцом, антигорит або тальк з гібситом.
Літієві слюди малопоширені, спостерігаються переважно в гідротермально змінених породах і пегматитах. Розпізнаються за бузковим, рожево-фіолетовим і білим перламутровим забарвленням.
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Амфіболи поширені в магматичних породах. Вони властиві
багатьом основним (горнблендити, роговообманкові габро тощо), а головне – середнім (діорити, сієніти, монцоніти, андезити,
трахіти тощо) та кислим (граніти, гранодіорити, дацити й ріодацити) породам.
Згідно з рекомендаціями Підкомітету з амфіболів CNMMN
ІMA (1997) усі амфіболи за будовою, складом та оптичними
властивостями поділяють на чотири групи:
 магнезіально-залізисто-марганцево-літієві амфіболи, в яких
(Ca + Na)b < 1,00 і катіонів типу L (Mg, Fe, Mn, Lі)b ≥ 1,00;
 кальцієві амфіболи, в яких (Ca + Na)b > 1,50, Nab < 0,50 і Cab
≥ 1,50 (зазвичай, проте не завжди);
 натрієво-кальцієві амфіболи, в яких (Ca + Na)b ≥ 1,00 і 0,50
< Nab < 1,50);
 натрієві (раніше лужні) амфіболи, в яких Nab ≥ 1,50.
Магнезіально-залізисто-марганцево-літієві амфіболи за сингонією поділяють на ромбічні й моноклінні. До ромбічних належать антофіліти, жедрити й холмквістити, до моноклінних –
серії кумінгтоніту−грюнериту й клінохолмквіститу. Кальцієві
амфіболи об'єднують у собі серії: еденіту, гастингситу–
паргаситу, саданагаїту, керсутиту, фероактиноліту–тремоліту,
рогової обманки, чермакіту. До натрієво-кальцієвих амфіболів
належать серії рихтериту, катофориту, тараміту, вінчиту й баруазиту. Натрієві амфіболи представлені серіями рибекіту–
глаукофану,
арфведсоніту–екерманіту–нибеїту,
коцуліту–
екерманіту, лікеїту, корніт–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 додається прикметник за найближчою за означенням назвою (напр.,
тремолітовий амфібол, глаукофановий амфібол тощо). При цьому загальноприйнятий термін рогова обманка можна застосовувати до всіх кальцієвих амфіболів (еденіту, гастингситу–
паргаситу, саданагаїту, керсутиту, фероактиноліту–тремоліту,
власне рогової обманки, чермакіту).
Найпоширенішими в магматичних породах є первинномагматичні рогові обманки Ca2[(Fe2+,Mg)4 (Al,Fe3+)](Sі7AlO22)(OH)2),
28

гастингсити NaCa2[(Fe2+,Mg)4Fe3+][Sі6Al2O22](OH)2 й керсутити
NaCa2[(Fe2+,Mg)4Tі][Sі6Al2O22](O,OH)2, які є породотвірними мінералами горнблендитів, амфіболових габро, а також плутонічних
та ефузивних порід середнього й кислого складу. У породах амфіболи визначаються за призматичною формою зерен з двома
напрямками досконалої спайності під гострим кутом, темнозеленим забарвленням і світло-зеленою рискою. Базальтична рогова обманка трапляється у вигляді ідіоморфних призматичних
вкраплеників бурувато-чорного кольору в андезитах, трахітах і
деяких інших вулканічних породах.
Найпоширенішими серед натрієвих амфіболів є арфведсоніти
Na3(Fe2+,Mg)4Fe3+[Sі8O22](OH)2
та
рибекіти
2+
Na2(Fe ,Mg)3Fe23+[Sі8O22](OH)2. Вони трапляються лише в
багатих на натрій магматичних породах.
У разі вторинних змін моноклінні амфіболи легко заміщуються хлоритом, біотитом, антигоритом, епідотом, кальцитом і тальком. При цьому заміщення хлоритом, біотитом або тальком поступове, від граней і тріщин спайності доти, доки не залишиться
жодних слідів первинного мінералу, за винятком можливого збереження форми останнього. З підвищенням температури, наприклад у випадку захоплення кристалів амфіболів вулканічними
високотемпературними розплавами, мінерали часто оплавляються, кородуються, дисоціюють і заміщуються агрегатами піроксенів і плагіоклазів з більшим чи меншим вмістом магнетиту. У вулканічних породах дуже поширені процеси часткової або суцільної опацитизації амфіболів. Первинна рогова обманка іноді переходить у волокнистий світло- або брудно-зелений різновид – ураліт, який виникає також у разі заміщення піроксенів, по яких
утворює псевдоморфози зі збереженням форм первісних мінералів. Легко заміщується також актинолітом і хлоритом. В останньому випадку заміщення хлоритом іноді супроводжується кристалізацією кальциту, епідоту, сидериту, лейкоксену та сфену.
Піроксени, як і амфіболи, кристалізуються в моноклінній і
ромбічній сингоніях. Залежно від складу, будови та оптичних
властивостей серед них виокремлюють:
 Mg-Fe-піроксени – енстатит Mg2[Sі2O6], феросиліт
Fe2[Sі2O6], кліноферосиліт (Mg, Fe)2[Sі2O6], піжоніт (Mg, Fe,
Ca)2[Sі2O6];
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 Mn-Mg-піроксени – донпікорит (Mn2+,Mg)2[Sі2O6], каноїт

Mn2+Mg[Sі2O6];
 Ca-піроксени
– діопсид CaMg[Sі2O6], геденбергіт
CaFe2+[Sі2O6], авгіт (Ca,Mg, Fe2+)2[Sі2O6];
 Ca-Na-піроксени – омфацит (Ca,Na)(Mg,Fe2+,Fe3+,Al)[Sі2O6],
егірин-авгіт mNaFe[Sі2O6]·nCa(Mg,Fe)[(Al,Sі)2O6];
 Na-піроксени – жадеїт NaAl[Sі2O6], егірин NaFe3+[Sі2O6];
 Lі-піроксени − сподумен LiAl[Sі2O6].
Ромбічні Mg-Fe-піроксени ряду енстатиту−гіперстену є найпоширенішими в магматичних породах. Вони є складовими ультрамафітів (перидотитів, піроксенітів), а також є породотвірними мінералами габро, базальтів та андезитів. Гіперстен входить
до складу піроксенових гранітів (чарнокітів та ендербітів). Ці
піроксени діагностуються за призматичною формою зерен, досконалою спайністю у двох напрямках під прямим кутом, темним забарвленням з різними відтінками. Макроскопічно їх плутають з амфіболами.
Характерними вторинними мінералами, які розвиваються по
ромбічних Mg-Fe-піроксенах, є серпентин, тальк, хлорит, іноді
ураліт або гізингерит. У вулканічних породах може спостерігатися дисоціація піроксенів з утворенням зовнішньої оболонки з
непрозорої рудної речовини. Цей процес називають опацитизацією, яка поширена також у разі дисоціації біотитів та амфіболів. В умовах вивітрювання в зоні інтенсивного вилуговування
ромбічні піроксени заміщуються сапонітом, серпофітом, нонтронітом, монтморилонітом, гідрооксидами заліза.
Моноклінні Mg-Fe-піроксени поширені в гіпабісальних породах і представлені піжонітом, який кристалізується за вищих
температур, ніж ортопіроксени, і зберігається завдяки загартуванню. У разі кристалізації в глибинних породах цей піроксен
розпадається на авгіт і гіперстен, які утворюють структури взаємного проростання. Моноклінні піроксени можуть послідовно
обростати олівіни й ромбічні піроксени в процесі кристалізації
основних та ультраосновних розплавів.
Характерними вторинними мінералами, що розвиваються по
моноклінних піроксенах, є амфіболи й хлорит. У профілі вивітрювання монтморилоніт-каолініт-вохристого типу моноклінні
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піроксени перетворюються в хлорит, гідрохлорит, галуазит,
смектити, гідрооксиди заліза.
Са-піроксени характерні для ультраосновних та основних вивержених порід. Залізисті різновиди спостерігаються в діоритах,
сієнітах і гранітах, а також у вулканічних породах середнього,
іноді – кислого складу, де утворюють вкрапленики. Найпоширенішими серед них є діопсид, авгіт, геденбергіт.
Na- і Са-Na-піроксени – егірин, а також проміжний між егірином та авгітом піроксен – багатий на натрій авгіт (суміш егірину й авгіту) під загальною назвою егірин-авгіт – поширені
тільки в лужних вивержених породах (нефелінових сієнітах,
ійолітах і лужних гранітах).
Збільшення кількості глинозему в піроксенах пов'язано з підвищенням тиску. Найвисокобаричнішим є омфацит. Це клінопіроксен із ряду діопсид–геденбергіт–жадеїт, який разом з гранатом входить до складу найглибинніших порід – еклогітів.
Унаслідок вторинних змін за рахунок лужних піроксенів
утворюються хлорити й рудні мінерали.
Олівіни утворюють ізоморфний ряд: форстерит (Fo)
Mg2[SіO4], хризоліт (10–30 % Fa), гіалосидерит (30–50 % Fa),
гортоноліт (50–70 % Fa), ферогортоноліт (70–90 % Fa), фаяліт
(Fa) Fe2[SіO4]). Члени ряду хризоліт–гортоноліт найчастіше спостерігаються в ультраосновних та основних вивержених породах, фаяліт – у сублужих кислих плутонічних породах.
Олівіни добре діагностуються завдяки короткопризматичній та
ізометричній формі зерен, зеленому забарвленню, раковистій поверхні сколювання зерен, скляному блиску й за характерними вторинними змінами. Насамперед, це заміщення серпентином, який
спочатку розвивається по звивистих тріщинах і по периферії кристалів, а потім цілком заміщує їх, утворюючи повні псевдоморфози
заміщення. Псевдоморфози по залізистому олівіну утворюють ідингсит, селадоніт, гізингерит. В основних ефузивах по олівінах одночасно розвиваються вторинні хлорит, тальк, магнетит і карбонат.

1.1.3. Коротка характеристика акцесорних мінералів
Апатит Ca5[PO4]3(F,Cl,OH) є одним із найпоширеніших мінералів усіх вивержених порід. Він часто тяжіє до темноколір31

них мінералів, в яких разом з рудними мінералами та сфеном
утворює поодинокі або частіше групові включення призматичних шестигранних синьо-зеленого, білувато-зеленого, сірого
кольору зі скляним, трохи жирним блиском.
Циркон ZrSіO4 – найпоширеніший акцесорний мінерал кислих і лужних міаскітових порід, в яких утворює трохи видовжені стовпчасті, округлі або дипірамідальні поодинокі кристали.
Супровідними мінералами є польові шпати, слюди, пірохлор,
апатит, іноді піроксен і титаніт.
Сфен (титаніт) CaTі[SіO4](O,OH,F), як другорядний мінерал
у розсіяному стані дуже поширений у різноманітних магматичних
породах. Цей мінерал характерний для гранітів, сієнітів і діоритів;
спостерігається в альпійських жилах, іноді в порожнинах лав і
вулканічних шлаків. Супровідними мінералами є титанавгіт, епідот, хлорит, кальцит, альбіт, апатит, циркон, кварц, польові шпати й амфіболи. Як вторинний мінерал формується за рахунок ільменіту, а в разі вивітрювання перетворюється в лейкоксен.
Ортит (Ca,Ce)2 (Al, Fe)3(OH)O[SіO4][Sі2O7] є магматичнопневматолітовим акцесорним мінералом гранітів, гранітних пегматитів, гранодіоритів, сієнітів, діоритів. Рідко спостерігається
у вулканічних викидах. Найчастіше утворює смоляно-чорні або
буруваті овально-призматичні зерна з жирним блиском, що тяжіють до скупчень темноколірних мінералів. Може обростати
епідотовою оболонкою і заміщатись аморфною речовиною.
Монацит (Ce,La)PO4 трапляється в поодиноких кристалах у
деяких гранітах, аплітах і лужних магматичних породах та їхніх
пегматитах.
Флюорит CaF2 за походженням гідротермальний і пневматолітовий мінерал. Найчастіше утворює міжзернові виділення фіолетового забарвлення, за яким легко діагностується в зразках. Дуже
рідко є первинно-магматичним мінералом у гранітоїдах.
Рутил TіO2 асоціює з ільменітом у пегматитах, іноді в гранітах, фойяїтах і анортозитах. Він утворює дрібні короткостовпчасті й пластинчасті кристали, часто колінчасті двійникові зростки
або променисті кристали. Густо забарвлений у коричневожовтий до чорного колір, має алмазний блиск. У гранітах та
апогранітах мезо- й неопротерозойського віку північно-західної
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частини Українського щита тонкі включення рутилу в зернах
кварцу надають останньому блакитнуватого або фіолетоворожевого опалесцентного забарвлення.
Каситерит SnO2 трапляється переважно в кислих метасоматично-змінених породах: грейзенізованих і метасоматично-змінених
гранітах, пегматитах, скарнах разом з топазом і мусковітом.
Турмалін Na(Fe,Mg)4Al8Sі8B7O31(OH)5–Na(Lі,Al)4Al8Sі8B7O31(OH)5
є типовим пневматолітовим мінералом гранітів, пегматитів, а
також деяких метаморфічних і метасоматичних порід. Макроскопічно визначається за призматичною формою зерен з поперечним перетином у вигляді сферичного трикутника. Найчастіше забарвлення чорне або поліхромне, хоча спостерігається коричневе, рожеве, зелене й синє монохроматичне. Безбарвний
турмалін у породах рідкісний.
Магнетит Fe+2Fe2+3O4 – найпоширеніший мінерал у породах
різноманітного походження. У вивержених породах будь-якого
складу міститься як акцесорний мінерал, а в основних породах
із сидеронітовою структурою може ставати породоутворюючим
мінералом, що "цементує" залізо-магнезіальні силікати. У серпентинітах і вулканітах спостерігається у вигляді як добре утворених кристалів, так і мікроскопічного рудного пилу.
Пірит FeS2 – один із найпоширеніших рудних мінералів. Як і
магнетит, спостерігається в породах будь-якого походження, але
зазвичай у невеликій кількості. У разі змін легко заміщується
гідроксидами заліза. Разом з лімонітом можуть кристалізуватися
сульфати, зокрема гіпс та алуніт.

1.2. Хімізм магматичних порід
Хімічний склад є однією з головних ознак магматичних порід,
що використовується для їхньої класифікації загалом, а також для
точного визначення номенклатури неповнокристалічних або
склуватих порід, діагностика яких за мінеральним складом неможлива. Важлива роль визначення хімізму гірських порід для їхньої діагностики підкреслювалася такими видатними петрологами, як Ф. Ю. Левінсон-Лессінг, О. М. Заварицький, П. Нігглі,
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Т. Ф. Барт, В. Кросс, Дж. Іддінгс, О. О. Маракушев та інші, які
розробили різні класифікаційні методи систематики і визначення
номенклатури магматичних порід за їхнім хімічним складом.
Уявлення про хімічний склад порід дають результати повного хімічного аналізу. В абсолютній більшості гірських порід на
O, Sі, Al, Fe, Mg, Ca, Na, К та H припадає більше 95 вагових відсотків породи, де вони формують усі породотвірні мінерали.
Завдяки цьому вони одержали назву породотвірних або петрогенних елементів на відміну від елементів, що входять до складу
руд і називаються рудогенними або металогенними.
Результати кількісного хімічного аналізу гірських порід зазвичай подають у вигляді відсоткового вмісту вагових кількостей оксидів: SіO2, Al2O3, FeO, Fe2O3, MgO, CaO, Na2О, K2O, сума яких
становить близько 98 %. На TіO2, MnO, P2O5, CO, H2O припадає
близько 1,7 %, на інші компоненти – менше 0,5 % (табл. 1.1, 1.2).
Загальні коливання вмісту породотвірних компонентів у гірських породах досить значні. Так, якщо кількість SіO2 змінюється від 24 % до 80 %, то Al2O3 – від 0 % у мономінеральних олівінових породах до 25−30 % в плагіоклазитах; FeO та Fe2O3 – від
десятих часток відсотка до 13−15 %, CaO – від 0,1 % до 22 % (як
виняток, у суттєво карбонатних породах вміст CaO може досягати 40 % і більше). Нарешті, вміст Na2O та К2О змінюється від
десятих часток відсотків до 14−18 % кожного (табл. 1.1, 1.2).
Вміст кожного з петрогенних елементів змінюється в породах у визначених мінеральним складом межах. Так, мінімальна
кількість кремнезему (24 %) міститься в мономінеральних олівінових породах (олівінітах або дунітах), які при цьому можуть
мати максимально можливий вміст MgO (до 46 % – саме такий
вміст цього компонента у форстериті). Максимальна кількість
FeO можлива в мономінеральних піроксенових породах – піроксенітах, а СаО – в анортозитах, мономінеральних породах,
складених основним плагіоклазом. В анортозитах та уртитах
можливий максимальний вміст глинозему. Нарешті, натрію більше всього в гірських породах, які майже цілком складені з нефеліну – нефелінолітах та уртитах, а калію – у породах, багатих
на лейцит. Максимальний вміст кремнезему в найбільш багатих
на цей оксид породах – гранітах не може перевищувати 80 %,
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оскільки серед магматичних порід відсутні мономінеральні кварцові породи, а разом із кварцом обов'язково асоціюють польові
шпати. У чисто альбітових породах вміст кремнезему не може
перевищувати 69 %, оскільки насичений кремнекислотою альбіт
не може вміщувати більше 69 % SіO2. При більшому вмісті кремнекислоти поряд з альбітом у породі має з'явитися кварц.
Залежно від різних співвідношень мафічних і салічних мінералів кварц може з'явитися навіть при 50 % вмісті кремнекислоти в
породі. Так, наприклад, якщо порода складена з двох мінералів:
на 50 % з лабрадору та на 50 % з піроксену, кожний з яких вміщує
по 50 % SіO2, – у цій породі кварц природно не кристалізується, а
загальний вміст SіО2 дорівнює 50 %. Але якщо при тому ж загальному вмісті SіO2 разом з піроксеном і лабрадором у породі кристалізується додатково також 2−3 % титаномагнетиту, то легко
підрахувати, що завдяки кристалізації цього мінералу, який не
містить у своєму складі SіO2, у породі з'явиться відповідна кількість кварцу (2−3 %). З іншого боку, якщо в породі замість лабрадору почне кристалізуватись андезин (53 % SіO2), то при вмісті в
породі 50 % андезину і 50 % піроксену загальна кількість кремнекислоти має досягати 51,5 %. Подальше зростання вмісту андезину відносно піроксенів або кристалізація більш кислого плагіоклазу приводить до подальшого росту кремнекислотності породи
без кристалізації кварцу. Зрозуміло, що породи, які містять більше 65 % SіO2, можуть містити від 0 (якщо польовий шпат альбітолігоклазового складу або ортоклаз) до 20 % кварцу (при більш
основному складі плагіоклазів). Таким чином, 65–69 % вмісту
SіO2 є таким максимумом, при якому в повнокристалічній породі
кварц може бути відсутнім, а 51–55 % – той мінімум, при якому
теоретично він уже може з'явитися.
У породах основного складу, де головними породотвірними
мінералами є близькі за вмістом SіO2 піроксени та лабрадори,
зміна кількісних співвідношень цих мінералів (від чистих піроксенітів до лабрадоритів) не впливає на загальний вміст кремнезему в породі. З іншого боку, як уже відмічалось, підвищення
основності плагіоклазу або поява в породі таких ненасичених
мінералів, як олівін, нефелін або лейцит (35–40 % SіO2) обов'язково мусить привести до зменшення кремнекислотності породи
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загалом. Той самий ефект може бути одержаний при підвищенні
вмісту титаномагнетиту або інших рудних мінералів у габроїдах. Незважаючи на те, що вміст плагіоклазу в таких породах
може досягати 50 %, великий вміст рудного мінералу та підвищена основність плагіоклазу зумовлюють низьку концентрацію
в цих породах кремнекислоти, яка може не перевищувати 40 %.
Кремнезем взагалі є найпоширенішим компонентом гірських
порід. Зі збільшенням його кількості в магматичних породах
нормальної лужності закономірно змінюється вміст усіх інших
оксидів: зростає вміст лужних металів, зменшується вміст кальцію, заліза і магнію при одночасному зростанні відносної залізистості (Fe/Mg). І, навпаки, при зменшенні кремнекислотності в
породах зростає вміст магнію, заліза та кальцію, а кількість лугів зменшується. Тому залежно від вмісту кремнекислоти та основ усі породи петрологами поділяються на декілька груп: уль=
траосновні (SіO2 менше 44 % та, відповідно, великий вміст основ – CaO, MgO, FeO), основні (44–53 % SіO2), середні (53–64
% SіO2) та кислі (SіO2 більше 64 %) породи.
Залежно від насиченості порід SіO2 розрізняють пересичені,
насичені та недосичені кремнеземом породи. Перші характеризуються надлишком кремнезему, який реалізується в появі в
породі кварцу. Тому в них не можуть кристалізуватися такі недосичені кремнеземом мінерали, як олівін, нефелін. У ненасичених породах, навпаки, відсутній кварц, але присутні олівін або
фельдшпатоїди.
Хімізм магматичних порід характеризується не тільки вмістом кремнезему, але й загальним вмістом лужних компонентів і
кальцію. За цим показником серед природних асоціацій виділяються: вапнисті (кальцієві), вапнисто-лужні, лужно-вапнисті
та лужні серії гірських порід, які відрізняються інтенсивністю
накопичення лужних металів (К2О + Nа2О) відносно кальцію в
генетично пов'язаних серіях порід. Практичне визначення серіальної належності порід здійснюється за допомогою індексу Пікока, що відповідає ваговому відсотку кремнезему, при якому
вміст СаО дорівнює вмісту (К2О + Nа2О).
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Т а б л и ц я 1 . 1 . Середній хімічний склад деяких видів глибинних порід
(за О. О. Богатиковим, Л. В. Косаревим, Є. В. Шарковим, 1997)
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№
SіO2
TіO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO Na2O K2O H2O+ H2O- P2O5
Сума
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
71,57
0,35 14,75
0,76
1,50
0,07
0,96
1,89
3,12 4,25 0,22
0,51
0,21
100,07
2
66,28
0,61 15,67
1,25
2,16
0,07
2,20
3,32
4,11 3,45 0,26
0,54
0,20
100,12
3
55,45
0,87 16,81
5,64
4,28
0,12
5,71
6,68
3,05 1,00 0,35
0,16
0,10
100,20
4
60,06
1,05 17,57
2,87
2,03
0,11
2,04
4,22
4,50 4,85 0,10
0,49
0,18
100,07
5
54,32
1,35 15,08
5,25
5,88
0,12
3,10
8,25
3,14 2,77 0,30
0,42
0,06
100,04
6
58,87
0,32 18,42
2,67
1,88
0,11
0,25
1,77
8,85 5,64 0,26
0,77
0,18
100,01
7
56,48
0,54 21,50
3,12
1,44
0,16
0,65
1,68
9,87 3,56 0,23
0,60
0,24
100,07
8
50,03
0,54
3,75
3,1
6,75
0,21 24,05 10,08 1,25 0,07
–
0,21
0,02
100,06
9
43,32
0,95 12,10
6,14
8,32
0,18 12,96 12,45 1,78 0,69 0,94
–
0,15
99,98
10
49,22
0,79 17,08
2,62
6,39
0,13
7,42
12,02,72 0,50 0,50
0,35
0,20
99,22
11
44,53
0,41 16,16
1,52
6,75
0,40 15,36 12,14 1,64 0,38 0,50
0,21
0,10
100,1
12
51,41
0,25 27,50
0,52
2,60
0,05
1,41 12,14 3,06 0,54 0,06
0,14
0,01
99,69
13
48,05
2,59 17,44
3,35
5,68
0,14
4,67
9,09
4,97 2,48 0,82
0,35
0,45
100,18
14
36,92
0,26
1,09
5,57
11,96 0,18 40,59 0,90
0,06 0,05 0,50
1,70
0,22
100,00
15
42,80
0,25
3,42
3,25
5,17
0,10 36,71 3,06
0,31 0,11 0,28
4,20
0,18
99,84
16
33,78
1,24
4,85
4,97
4,33
0,10 20,25 22,45 0,18 0,70 0,58
7,26
0,45
100,00
17
41,16
0,48
4,50
5,62
5,48
0,15 23,42 7,01
0,58 2,80 3,57
3,97
0,45
99,19
18
42,95
2,80
5,66
7,55
6,59
0,11 11,15 19,15 1,05 1,35 0,24
0,78
0,60
99,98
19
42,12
2,50 19,65
5,21
3,31
0,14
3,71
8,75
9,08 3,90 0,23
0,95
0,54
100,09
20
42,28
1,44 26,94
3,55
2,40
0,14
0,75
3,54
13,4 5,05 0,14
0,41
0,20
100,24
Примітка: 1 – граніт, 2 – гранодіорит, 3 – діорит, 4 – сієніт, 5 – монцоніт, 6 – лужний сієніт, 7 – маріуполіт, 8 – вебстерит та олівіновий вебстерит, 9 – горнблендит та олівіновий горнблендит, 10 – габро, 11 – троктоліт, 12 – анортозит,
13 – есексит, 14 – олівініт, 15 – лерцоліт, 16 – кімберліт, 17 – лампроїт, 18 – якупірангіт, 19 – ійоліт, 20 – уртит.

Т а б л и ц я 1 . 2 . Середній хімічний склад деяких видів ефузивних порід
(О. О. Богатиковим, Л. В. Косаревим, Є. В. Шарковим, 1997)
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№
SіO2
TіO2
Al2O3
Fe2O3
FeO MnO MgO CaO Na2O K2O H2O+ H2O- P2O5
Сума
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
70,65
0,32
14,39
1,06
1,22
0,09
0,81
1,85
3,62 3,95
0,6
1,24
0,32 100,12
2
65,69
0,54
16,94
1,70
1,97
0,11
1,34
3,11
4,00 2,58
0,59
1,05
0,21
99,83
3
55,69
0,96
16,45
4,30
3,76
0,11
4,66
5,72
4,76 1,87
0,22
1,08
0,40
99,98
4
60,50
0,66
17,37
2,82
3,48
0,17
0,66
2,10
6,07
5,2
0,24
0,65
0,15 100,07
5
54,87
1,22
17,13
3,40
3,15
0,11
4,89
5,66
4,45 3,66
0,17
0,99
0,36 100,06
6
58,85
1,25
17,65
3,17
1,05
0,22
0,95
2,00
6,63 7,18
0,25
0,17
0,15
99,52
7
57,12
0,45
20,34
2,25
2,01
0,22
0,60
2,03
9,28 4,95
0,15
0,37
0,28 100,05
8
49,59
2,11
14,21
4,14
8,34
0,19
6,46
9,81
2,97 0,77
0,24
0,79
0,56 100,18
9
49,28
0,68
20,5
4,33
6,35
0,15
5,89
9,13
2,87 0,78
0,15
0,20
–
100,31
10 54,90
0,19
9,97
3,77
5,17
0,15
13,71 5,63
1,69 0,81
4,05
–
0,04 100,04
11 42,00
0,55
6,70
4,23
7,16
0,17
28,65 5,65
0,27 0,12
0,57
3.88
0,06 100,01
12 41,01
0,66
5,00
5,52
8,66
0,22
27,92 4,43
0,98 0,25
0,43
4,95
–
100,03
13 37,95
1,56
1,88
6,85
5,56
0,12
34,48 3,92
0,11 0,15
0,34
6,85
0,20
99,97
14 42,55
2,60
12,14
6,04
8,80
0,20
9,15 12,05 3,28 1,44
0,28
0,98
0,75 100,06
Примітка: 1 – ріодацит, 2 – дацит, 3 – андезибазальт, 4 – трахіт, 5 – латит, 6 – лужний трахіт, 7 – нефеліновий фоноліт,
8 – базальт та долерит, 9 – гіперстеновий базальт, 10 – бонініт , 11 – коматіїт, 12 – пікрит, 13 – меймечит, 14 – нефелініт.

Запитання для самоконтролю
1.Як вміст породотвірних мінералів впливає на назви порід?
2. Які мінерали називають фемічними (мафічними), а які –
салічними?
3. Які вторинні мінерали розвиваються по головних?
4. Які акцесорні мінерали ви знаєте?
5. Які діагностичні ознаки салічних мінералів?
6. Які діагностичні ознаки фемічних мінералів?
7. Які породи називають гетероморфними й чому?
8. Які основні особливості парагенезису породотвірних
мінералів?
9. Які хімічні елементи належать до породотвірних, або пе"
трогенних?
10. В яких породах спостерігається максимальний вміст ко"
жного з породотвірних компонентів: SіO2, Al2O3, FeO, MgO,
CaO, K2O, Na2O?
11. Що таке лужно"вапнистий індекс?
12. На які групи залежно від насиченості кремнекислотою
поділяють магматичні породи?
13. Які серії виокремлюються в магматичних породах за вмі"
стом лугів, основ і кремнекислотністю?
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ГЛАВА 2
Структури і текстури
магматичних порід
2.1. Означення
Гірські породи, крім складу, різняться між собою внутрішньою будовою, яка визначається їхніми структурнотекстурними параметрами, що цілком залежать від умов кристалізації розплавів при формуванні 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 різних за глибиною становлення масивів (плутонічні та гіпабісальні), різних ділянок єдиного масиву (крайові та центральні фації),
що складені однаковими мінералами, можуть відрізнятися розмірами й формою кристалів. Також за однакового складу й приблизно однакових форми та розмірів зерен породи можуть різнитися характером розташування кристалів (безладне або орієнтоване тощо) чи послідовністю їхньої кристалізації. У метаморфічних породах, складених однаковими мінералами, при різних
динамічних напруженнях за однакових температур перекристалізації формуються зерна різної форми. В осадових породах за
однакового складу компонентів, але за різної гідро- або аеродинаміки середовища при осадконакопиченні, змінюються не тільки гранулометрія і тип цементації, але й взагалі номенклатура
породи тощо. За характером заміщення мінералів можна судити
про інтенсивність, напрям еволюції та режим вторинних (накладених) змін. Тобто в усіх елементах будови гірської породи можна вилучити інформацію про її генезис і процеси її перетворення в земній корі.
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Тому при петрографічних дослідженнях, крім визначення мінерального складу, значна увага дослідниками приділяється також
розміру та співвідношенню зерен мінералів, що формують породу,
оскільки в цих параметрах закладена важлива інформація про походження складових гірських порід, умови їхнього накопичення та
перетворення у верхній частині земної кори за весь час існування
гірської породи з моменту кристалізації до перекристалізації в метаморфічну, або до руйнування в зоні гіпергенезу.
Для конкретнішого і детального опису означених елементів на
первинному етапі опису породи доцільно розділяти властивості
порід, що 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,
зумовлені абсолютними й відносними розмірами, формою й
співвідношенням мінералів і морфотвірних компонентів між
собою, а також з вулканічним склом (в ефузивних породах,
якщо воно є), визначаються терміном структура (в англомовній
петрологічній літературі – texture).
А от параметри будови породи, які характеризують
взаємне розташування її складових (мінералів, мінеральних
агрегатів або інших компонентів) і спосіб заповнення ними
простору, називають текстурою (в англомовній петрологічній літературі – structure).
Узагальнюючі структурно-текстурні ознаки порід об'єднуються терміном будова породи (fabrіc), в якому закарбована
історія існування породи від часу утворення до перетворення і
руйнування. Опис будови гірської породи складається з визначення залежності морфології та внутрішньої будови породи від
генезису, а також з генетичної інтерпретації структур і текстур
зразків, що вивчаються.
При описі структур можливий як морфологічний (формально геометричний), так і генетично-морфологічний (структурогенетичний) підхід. Мета останнього – знайти генетичний сенс
у морфологічних (геометричних) елементах структури у зв'язку
зі складом, походженням і перетворенням породи. В усіх типах
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мінеральних 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 вторинні, які виникали в процесі
їхнього подальшого перетворення під дією як ендогенних, так і
екзогенних факторів.
Співвідношення структур різних етапів може бути різним. Тому виявлення первинної структури методом послідовного "зняття" пізніших змін (ретроградний моніторинг) є найважливішим
завданням структурогенетичного (петрографічного за методикою) аналізу, а також підставою для визначення первинного мінерального, а іноді й хімічного складу гірської породи. Наприклад, навіть у разі суттєвої серпентинізації породу можна назвати
гарцбургітом або дунітом, якщо в ній збереглася реліктова структура у вигляді псевдоморфозів серпентину по енстатиту в гарцбургітах або по олівіну в дунітах. Номенклатура таких порід формується додаванням прислівника серпентинізований, наприклад,
серпентинізований дуніт, серпентинізований гарцбургіт.
Додатково, виявивши в породах присутність декількох нерівноважних мінеральних парагенезисів (реліктовий олівін + піроксен,
серпентин + магнетит, а також тальк + карбонат) з послідовним
заміщенням один одного та накладання на реліктову панідіоморфнозернисту структуру петельчастої, що формує серпентин, а
також агрегативної тонколепідобластової структури агрегатів тальку з карбонатом, можна припустити наявність: 1) магматичного
етапу кристалізації, 2) етапу автометаморфічного перетворення
дунітів (перидотитів) у серпентиніти та 3) гідротермальнометасоматичного етапу із заміщенням серпентину тальком. За
наявності площин міжзернового сковзання, тріщин, блокування
тощо можна припустити характер тектонічного режиму та інтенсивності деформацій при перетворенні первинно-магматичних
порід у тектонічно-активній зоні дроблення з елементами переміщення в режимі розтягнення чи стиснення.
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2.2. Структури
Структури магматичних гірських порід визначаються за ступенем кристалічності й відносною кількістю вулканічного скла,
абсолютним і відносним розмірами зерен мінералів, їхньою формою (кристалічним виглядом), ступенем ідіоморфізму, наявністю елементів розпаду твердих розчинів і за співвідношенням з
іншими складовими породи, що контактують між собою.
Серед первинних кристалічно-зернистих структур в магматичних породах можна виокремити два головних типи: евмагма
тичний, який виникає внаслідок кристалізації мінералів без їхнього просторового переміщення, та кумулятивний, що утворюється нагромадженням кристалічних зерен під впливом сили
тяжіння у зв'язку з різницею густин розплаву й твердих фаз, або
за рахунок конвекції розплаву із сортуванням кристалів за їхніми розміром і густиною. Здебільшого кумулати збагачені, або
цілком складені фемічними (як найважчими) мінералами – олівіном, піроксеном, іноді титаномагнетитом, хромітом. Структури й особливо текстури кумулатів відображують умови їхнього
утворення й нагадують відклади механічних осадків у водних
басейнах. Тому особливо типовими для них є шаруватосмугасті, псевдостратифіковані текстури, нерідко ритмічні й
асиметричні у вертикальному розрізі 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, перитектики, безперервної реакційної взаємодії.

2.2.1. Мікроструктури за ступенем кристалічності
Ступінь кристалічності або ступінь розкристалізованості силікатної породи (рудні й карбонатитові розплави зовсім не утворюють скла) показує співвідношення між кристалічною фазою та
вулканічним склом. Як і ступінь однорідності порід, кристалічність визначається швидкістю кристалізації магматичного роз43

плаву, що, у свою чергу, залежатиме від складу магми, глибини
охолодження, насиченості та складу летких компонентів, від температурного інтервалу кристалізації та інших факторів. Так, магматичні розплави, що повільно кристалізуються в земній корі,
завжди утворюють повнокристалічні яснозернисті структури,
властиві глибинним плутонічним 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 й водночас розширює температурний інтервал його кристалізації. У свою чергу, чим ширший цей інтервал,
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 кристалізації, а з іншого –
прискорення процесу охолодження. Утворена з розплаву ефузивна
порода поряд з першими великими кристалами (фенокристалами
або мегакристалами), які кристалізувалися протягом тривалого часу на глибині, може містити менші за розміром кристалики "цементувальної" маси, що кристалізуються після відщеплення від магми летких компонентів, а також вулканічне скло.
За ступенем кристалічності розрізняють три головні групи
структур:
 склуваті, що цілком складені вулканічним склом або містять невелику (як правило, не більше 10 %) кількість мікролітів і
кристалітів, які виникають із переохолодженого розплаву;
 неповнокристалічні та неповносклуваті, що поряд із
кристалами 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 будову
всієї маси породи загалом в афірових породах, або тільки основної тканини в порфірових породах. До склуватих структур (англ.
− vіtrus textur, нім. − gläsіge Struktur, фр. − struktur vіtreuse) належать структури вулканічних порід, що складаються головним
чином з аморфної склуватої маси, яка не впливає на поляризоване світло. Синоніми – гіалінова (грец. ΰαλος − скло); вітрофі44

рова (лат. vіtrum − скло) використовується для означення склуватої основної маси порфірових ефузивних порід; гологіалінова
та головітрофірова з додаванням голо (грец. όλος − увесь) використовуються відповідно для порід та основної маси повністю
склуватих порід.
Скло виникає в результаті застигання магматичного розплаву
внаслідок швидкого охолодження і втрати летких компонентів,
наприклад, за швидкого переміщення розплаву на поверхню землі під час вулканічних вивержень.
Як свідчить практика, велика частина ефузивних порід може
містити у вулканічному склі ту чи іншу кількість мікролітів і
кристалітів. Мікроліти або мікрокристали найчастіше представлені піроксенами, олівіном, польовим шпатом, у лужних породах – нефеліном і мелілітом. Також у вулканічному склі виявляють кристаліти, що є утвореннями, перехідними від аморфної речовини до кристалічної, і їхній склад визначити неможливо. Співвідношення ж мікролітів і вулканічного скла в масі порід віддзеркалює ступінь переохолодження розплавів і швидкість пониження температури.
У вулканічних породах залежно від співвідношення вулканічного скла і мікролітів, а також складу мікролітів виокремлюється декілька структур.
Це власне неповносклувата, або гіпогіалінова (англ. –
hypohyalіne texture) з перевагою скла над кристалічною фазою
та неповнокристалічна структура, або гіпокристалічна
(англ. – hypocrystallіne texture) з переважанням кристалічної
фази над склом. При приблизно рівних кількостях мікрокристалів і скла 50  12,5 % (із співвідношенням 5:3, але не більше
3:5) деякими петрографами застосовується поняття гіалокрис=
талічної (англ. – hyalocrystallіne texture) структури. Для неї
характерне безладне розташуванням мікролітів, які ніколи не
контактують між собою і відокремлюються склом. Різновидом
її є гіалопілітова, або андезитова (англ. – hyalopіlіtіc texture
від pіlos – волок) структура (рис. 2.2), яка формує волок голчастих мікролітів, просякнутих склом.
Серед неповносклуватих структур, в яких порода формується з
каркасу різноорієнтованих лейст плагіоклазу, що контактують
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(перетинаються) між собою, з інтерстиціями, виповненими вулканічним склом без мікролітів мінералів, відома структура під
назвою інтерсертальна (англ. − іntersertale textur), або гіалофі
това (нім. – hyalophіtіsche Struktur). За наявності у склі в кутастих інтерстиціях між лейстами плагіоклазу мікролітів піроксену,
дендритів плагіоклазу та магнетиту використовується означення
толеїтова структура (англ. − tholeіtіc texture) (рис. 2.2).
Спілітова структура (англ. – spіlіtіc texture) – структура афірових та олігофірових основних вулканічних порід (сплітів), в
якій основна маса породи складається з невпорядковано розташованих довгих тонких лейст плагіоклазу, проміжки між якими заповнені дрібним агрегатом первинних і вторинних мінералів –
хлоритом, лейкоксеном, рудними мінералами. Від інтерсертальної структури відрізняється більшою кількістю вулканічного
скла, що заміщено вторинними мінералами (рис. 2.2).
Для означення структури основної маси андезитів і порфіритів
із субпаралельним лейстовим волоком у сукупності з піроксеном і
магнетитом використовується термін пілотакситова структура
(англ. – pіlіtіk texture). Головною ознакою її є одночасна кристалічність і флюїдальність. Масою, що склеює плагіоклазовий волок,
може бути вулканічне скло. Гіалопілітова та пілотакситова структури найпоширеніші у вулканітах середньоосновного складу.
За будовою та зовнішнім виглядом пілотакситова структура
андезитів паралелізується з трахітовою структурою (англ. –
trachytіc texture) основної маси порфірових порід (трахітів і трахіандезитів), що складаються із субпаралельних великих призматичних мікролітів лужного польового шпату, між якими немає чи мало склуватого базису. Утворюються ці структури за
рахунок однонаправленого переміщення розплаву з явищем переорієнтації в цьому напрямку утворених на глибині лейст і мікропризм (мікробрусочків) польових шпатів.
У певній частині ефузивних порід відсутнє (або майже повною
відсутнє) вулканічне скло за рахунок його девітрифікації (розсклування) з перетворенням в агрегат кристалітів і мікролітів. Хоч вони
формально є вже повнокристалічними породами, їхні структури
характеризуються перехідними параметрами від неповносклуватих
до приховано(крипто)кристалічних і навіть мікрокристалічних.
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а

б
Рис. 2.1. Склувата структура:
а – базальту; б – перлітового ріоліту (без аналізатора)
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б
Рис. 2.2. Структури ефузивних порід:
а – неповносклувата (аналізатор введено);
б – неповнокристалічна (аналізатор введено)
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г
Рис. 2.2. (продовження). Структури ефузивних порід:
в – толеїтова (аналізатор введено); г – спілітова (аналізатор введено)
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е
Рис. 2.2. (продовження). Структури ефузивних порід:
д – гіалопілітова базальту (аналізатор введено);
е – пілотакситова андезиту (без аналізатора)
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ж
Рис. 2.2. (продовження). Структури ефузивних порід:
є – інтерсертальна базальту (аналізатор введено);
ж – сферолітова ріоліту (аналізатор введено)
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Рис. 2.2. (продовження) Структури ефузивних порід:
з – варіолітова базальту (без аналізатора);
и – фельзитова ріодациту (аналізатор введено)
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к
Рис. 2.2.(продовження) Структури ефузивних порід:
і – трахітова трахіту (аналізатор введено);
к – фонолітова фоноліту (аналізатор введено)
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До таких прихованокристалічних і мікрокристалічних належать структури афірових ефузивних та основної маси порфірових порід з розміром зерен менше 0,1 мм: сферолітова, варіолітова, фельзитова, ортофірова, трахітова, фонолітова та деякі
інші структури, які поширені переважно в кислих, сублужних і
лужних вулканітах.
Сферолітова структура (англ. – spherulіtіc texture) кислих вулканічних порід або їхньої основної маси (рис. 2.2) характеризується значним вмістом сферолітів діаметром 0,1–0,8 мм (мікросферолітова – <0,1 мм). Сфероліти складені, як правило, сферичними радіально-волокнистими агрегатами калієвих польових
шпатів, або їхніми фрагментами, просякнутими вулканічним
склом чи халцедоном, або власне кварцом (псевдосферолітова). У
разі введення аналізатора в незмінених сферолітах спостерігається хрестопідбне згасання агрегату. Формуються вони при охолодженні пересичених в'язких розплавів з одночасною кристалізацією навколо багатьох центрів, або є результатом девітрифікації.
Дуже схожа зі сферолітовою, проте поширена серед основних вулканітів, варіолітова структура (англ. − varіolіtіc texture)
(рис. 2.2). Варіоліти, на відміну від сферолітів, формуються радіально-променистими, або тонкогіллястими (дендритоподібними) волокнами лише плагіоклазу, чи плагіоклазу з авгітом.
Фельзитова структура (англ. – felsіtіc texture) (рис. 2.2) найпоширеніша в кислих ефузивах і характеризується субмікроскопічними, переважно ізометричними зернами чи волоконцями польових шпатів і кварцу, що в разі введення аналізатора дає ефект точкової або віялоподібної поляризації, пов'язаної з перетворенням
фельзитової маси у мікросферолітову та мікрогранофірову. Фельзитова структура виникає внаслідок швидкої розкристалізації кислого розплаву або девітрифікації кислого вулканічного скла.
Ортофірова структура (англ. – orthophyrіc texture) властива
основній масі деяких порфірових, суттєво польовошпатових порід (ортофірів, трахітів, порфірів, порфіритів). Характеризується
ізометричними, короткопрямокутними та квадратними розрізами мікролітів лужних польових шпатів (калієвого польового
шпату) у кварцовому або склуватому базисі.
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Фонолітова структура (англ. – phonolіtіc texture) (рис. 2.2)
спостерігається в лужних ефузивах (нефелінітах і фонолітах),
основна маса в яких складена короткопризматичними мікролітами нефеліну (лейциту, нозеану). У шліфах вони характеризуються зрізами короткопрямокутної або шестигранної форми.
Повнокристалічні структури (англ. – holocrystallіne texture)
жильних та інтрузивних порід характеризуються відсутністю
вулканічного скла, чи іншої аморфної, нерозкристалізованої речовини. За абсолютним розміром зерен їх поділяють на:
 мікро- або тонкокристалічні, (приблизний розмір зерен
0,01 – 0,2 мм);
 яснокристалічні (> 0,2 мм).

2.2.2. Мікроструктури за розміром зерен мінералів
За абсолютним розміром зерен мінералів яснокристалічні
породи поділяють на:
 мікро- або тонкокристалічні (0,01–0,2 мм), що складаються з мікроскопічних кристалів, які чітко розрізняються тільки
під мікроскопом;
 яснокристалічні з розміром зерен > 0,2 мм (дрібнокриста
лічні – 0,2–1 мм, середньокристалічні – 1–5 мм, крупнокрис
талічні – 5–15 мм, гігантокристалічні – > 15 мм), в яких окремі зерна розпізнаються неозброєним оком.
Як правило, спостерігається пряма залежність абсолютного
розміру зерен мінералів у породі від терміну кристалізації мінералів із розплаву та від ступеня насиченості магми леткими компонентами. Чим довше відбувається процес кристалізації, тим
крупніші за розміром кристали породотвірних мінералів. Цьому
активно сприяє насиченість розплаву флюїдами. При становленні
інтрузивного тіла уповільненню кристалізації магматичного розплаву також сприяє віддаленість ділянок кристалізації від контактної зони (тобто швидкість відтікання тепла у вмісні породи).
Так, зоні гартування (контактовій зоні) інтрузій притаманні тонко- та дрібнозернисті структури, які вглиб інтрузії поступово змінюються на дрібно-, середньо- та крупнокристалічні, а у випадках
накопичення летких компонентів у залишкових розплавах – до
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гігантокристалічних структур. При швидкій втраті тепла магмою,
що інтрудує дрібними каналами і тріщинами, у жильних породах,
неках, апофізах, дайках утворюються також тонко- та дрібнокристалічні структури переохолодження.
Найпоширенішими для жильних основних порід є долери
това (англ. − dolerіtіc texture), офітова (англ. − ophіtіc texture)
та діабазова (англ. − dіabasіc texture) структури. У долерито=
вій структурі між брускоподібними зернами плагіоклазу, що
часто перетинаються і створюють каркас, міститься по декілька
зерен піроксену та олівіну, і плагіоклаз в породі кількісно переважає над піроксеном. Мікрокристалічний різновид долеритової
структури, або інтерсертальної без вулканічного скла, має назву
мікродолеритової (англ. – mіcrodolerіtіc texturе).
У разі подібності з попередньою в офітовій структурі авгіт переважає над плагіоклазом при збереженні загальної будови породи.
Кожний замкнений інтерстиційний проміжок між зернами плагіоклазу, або група із декількох суміжних проміжків, виповнені в основному одним кристалом піроксену. За значного кількісного переважання піроксену вона переходить у пойкілоофітову структуру.
Мікрокристалічний різновид офітової структури отримав назву
мікроофітової (англ. – mіcroophіtіc texture).
Діабазова структура, що притаманна жильним породам −
діабазам, подібна до офітової, і багатьма петрографами вважається за її синонім, проте найчастіше використовується при приблизно рівному вмісті плагіоклазу й піроксену та однаковому
розмірі цих зерен.
Для жил і дайок середніх і кислих порід притаманні: мікро
діоритова, мікрогранітова, мікропегматитова, мікрографі
чна структури, які відрізняються від аналогічних глибинних
структур тільки розміром зерен.
Гіпабісальним інтрузивним породам притаманні дрібно- та
середньокристалічні структури, глибинним (плутонічним) −
крупнокристалічні.
За відносним розміром мінеральних зерен, з яких складаються породи, виокремлюють рівномірно- і нерівномірнозернисті (рис. 2.3). Рідко буває, щоб у породі всі породотвірні
мінерали мали однакові розміри зерен. Тому, визначаючи
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структури за відносним розміром, треба брати до уваги розмір
зерен будь-якого мінералу, що переважає. Якщо розміри зерен
переважних мінералів приблизно однакові й вкладаються в одну гранулометричну фракцію, то структура належить до рів
номірнозернистої. За неоднакового розміру зерен структуру
вважають нерівномірнозернистою.
Порфіроподібна і порфірова (рис. 2.3) структури – це в певному розумінні різко виражені нерівномірнозернисті структури, в яких великі кристали (вкрапленики, фенокристали або
порфірові виділення) занурені в мінеральний агрегат основної
маси меншої розмірності.
Наприклад, у магмі, яка почала кристалізуватися в глибинному осередку, утворюються інтрателуричні кристали олівіну,
ромбічного піроксену та плагіоклазу. Після підіймання магми
каналом вулкану й виливання її на поверхню лава, що швидко
охолоджується, уже містить ці кристали. Порода, що утворюється, набуває різко вираженої порфірової структури. Тобто в
основній масі ефузиву, складеної вулканічним склом з більшою
чи меншою кількістю мікролітів, спостерігаються вкрапленики
плагіоклазу, піроксену та олівіну глибинної кристалізації. Крім
інтрателуричних вкраплеників, порфірові виділення можуть виникнути у проміжних камерах, а також безпосередньо і в камері
застигання (за більш ранньої кристалізації надевтектоїдного мінералу). Такі вкрапленики, що ростуть у камері застигання інтрузиву, не мають ознак корозії, характеризуються низьким ступенем ідіоморфізму та різноманітним розміром. На відміну від
інтрателуричних вкраплеників вони нерідко формують серіально-порфірові структури.
Поряд із власне порфіровими вкраплениками в магматичних
породах часто трапляються ксенокристали, які зазвичай представлені мінералами як магматичного, так і осадового або метаморфічного походження. Ксеногенна природа немагматогенних
ксеногенних мінералів розпізнається досить добре завдяки різкій відмінності цих мінералів від магматичних. Щодо ксеногенних мінералів більш раннього магматогенного походження визначити їхню природу досить складно.
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Рис. 2.3. Структури магматичних порід за відносним розміром:
а – рівномірнозерниста в граніт"апліті;
б – нерівномірнозерниста в граніті (аналізатор введено)
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Рис. 2.3. (продовження) Структури магматичних порід
за відносним розміром:
в – порфіроподібна в граніті; г – порфірова в ортофірі (аналізатор введено)
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Водночас як і ксеногенні кристали інших генетичних типів
вони відрізняються від власних мінералів-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 результаті метасоматичних і метаморфічних процесів можуть
утворюватися також і порфіробласти. До них належать, наприклад, значні виділення мікрокліну або гранату в деяких гранітоїдах. Вони містять включення інших мінералів – кварцу, плагіоклазу, мікрокліну, які виділилися раніше під час кристалізації
магматичного розплаву.
Порфіроподібна й порфірова структури різняться співвідношенням розмірів вкраплеників та основної маси. У порфіроподібній структурі основна маса може бути дрібно-, середньо- і крупнозернистою, а розміри вкраплеників порфірових виділень перевищують розміри зерен основної маси в кілька разів. У порфіровій структурі основна маса зазвичай дрібно- і тонкозерниста,
крипто- або неповнокристалічна, а розмір вкраплеників перевищує розміри зерен основної маси в десятки разів і більше. Структуру породи, в якій вкрапленики утворюють скупчення, називають гломеропорфіровою (лат. glomero – збираю до купи).

2.2.3. Мікроструктури за формою й ступенем
ідіоморфізму зерен мінералів
Найінформативнішим елементом структури магматичних порід є форма зерен мінералів. Розрізняють ізометричні зерна, однаково розвинені в усіх трьох напрямах, таблитчасті й пластинчасті, розвинені у двох напрямах, і призматичні, голчасті та волокнисті, витягнуті в одному напрямку.
Мінерали у шліфах можна спостерігати лише в двовимірних
перерізах. Це створює значні труднощі, оскільки різні просторові
фігури можуть дати в плоских перерізах одні й ті самі форми. Так,
чотирикутні перерізи властиві кубу, октаедру, гексагональній, тетрагональній і тригональній призмі та іншим просторовим фігурам;
витягнуті прямокутні форми утворюються як поздовжніми перері60

зами призм, так і поперечними перерізами табличок і пластин. Однакові просторові фігури, навпаки, залежно від напрямку перерізу
утворюють плоскі перерізи різної форми. Так, кубічні зерна у шліфах можуть бути представлені трикутниками, ромбами, квадратами та прямокутниками (у перерізах уздовж ребер).
Один і той самий мінерал залежно від умов утворення може
мати різну форму кристалів. Наприклад, що стосується найпоширенішого мінералу магматичних порід – плагіоклазу, то зі
зростанням швидкості охолодження розплаву його габітус змінюється від ізометричного товстотаблитчастого до тонкотаблитчастого (майже пластинчастого) та лейстового (плоскоподовженого, брускоподібного) за незмінного складу розплаву. Так, у
глибинних (плутонічних) породах основного складу (габро)
кристалізуються коротко- та товстотаблитчасті або ізометричні
зерна, а в гіпабісальних 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. 2.4). За температур 1200–1250 °С олівіни
кристалізуються у вигляді суцільних ізометричних зерен. Зі
зниженням температури кристалізації та підвищенням ступеня
переохолодження послідовно фіксуються: 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).
Скелетні форми є кістяком кристалів, що виникли внаслідок того, що з різних причин речовина заповнює не весь об'єм багатогранника, а лише деякі його частини. У магматичних породах це
зазвичай скелетні кристали, представлені футляром зовнішніх граней, тоді як середина заповнена або вулканічним склом (у лавах),
або іншим мінералом (в інтрузивах). Такі утворення називають також футляроподібними, або "фаршированими" кристалами. Механізм виникнення таких форм полягає в дуже нерівномірному надходженні матеріалу до різних частин кристала, що росте.
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Рис. 2.4. Форми виділення кристалів олівіну в базальтах:
а – ізометричні; б – футляроподібні або скелетні; в – видовжені
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В ефузивних утвореннях або в апікальних частинах інтрузивних камер, що дуже швидко охолоджуються, через в'язкість напівзастиглого розплаву ростуть лише зовнішні частини кристала.
У кінцевому результаті спостерігаються вкрапленики олівіну,
амфіболу, плагіоклазу із заглибленнями (футлярами) на торцях,
що заповнені склом або включеннями скла всередині кристалів.
Зовнішня скелетна форма виникає через недостатнє постачання
речовини до внутрішніх частин кристалів унаслідок автометасоматизму. 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 кристалізації з розщепленням граней, ребер або вершин за певними законами. Приклад дендритів – кристали льоду в морозяних візерунках 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 обмеження 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 простору, що
залишився після кристалізації раніше утворених мінералів. Поряд з
ідіо- та ксеноморфними мінеральними утвореннями виокремлюють гіпідіоморфні. Це такі кристали, які частково обмежені власними гранями, а частково – гранями сусідніх зерен.
Для з'ясування генезису магматичної породи петрографи повинні звертати увагу і на послідовність кристалізації мінералів із
розплаву. Одним із критеріїв цієї послідовності є ступінь ідіоморфізму 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 й кристалізаційної здатності кристалів. Крім того, можлива зміна форми зерен мінералу вже після кристалізації його з розплаву під впливом постмагматичних процесів (автометаморфізм, автометасоматоз, діафто63

рез тощо). Тому, визначаючи послідовність кристалізації мінералів, крім ідіоморфізму, слід зважати на характер взаємозв'язків мінералів у породі:
 наявність включень (мінерали, які мають включення іншого
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);
 розмір (відносний розмір зерен у неперекристалізованих
породах свідчить про ранішнє виділення більших кристалів порівняно з дрібнішими);
 наявність розривів (мінерали, які заповнюють тріщини в
інших мінералах, утворилися пізніше).
За переважним ступенем ідіоморфізму зерен, що становлять породу, розрізняють панідіоморфнозернисту, алотріоморфнозернисту та гіпідіоморфнозернисту структури.
Панідіоморфнозерниста (рис. 2.5) структура характерна
для порід, в яких більшість мінералів має властиві для себе форми та близькі до ідіоморфних обриси. Такі структури мають
переважно мономінеральні породи – піроксеніти, дуніти, анортозити, в яких кристалізація всіх мінеральних індивідів відбувалася майже одночасно.
Алотріоморфнозерниста структура (рис. 2.5), навпаки,
спостерігається в тих породах, де більшість мінералів не має
власних ідіоморфних обрисів. Різновидами алотріоморфнозернистої структури є аплітова та габрова.
Гіпідіоморфнозерниста структура типова для порід з різним ступенем ідіоморфізму породотвірних мінералів (граніти,
діорити тощо).
Кожна із зазначених груп структур залежно від складу та особливостей рисунка має різновиди. Найбільше їх серед гіпідіоморфнозернистих структур. Так, у гранітах, в яких кварц найбільш ксеноморфний, а плагіоклаз ідіоморфніший за калієвий польовий
шпат, структура визначається як гранітна, або гранітова
(рис. 2.5). Коли в породі, що містить значну кількість калієвого
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польового шпату, останній "цементує" ідіоморфні кристали плагіоклазу, структуру визначають як монцонітову (рис. 2.5). За ідіоморфізму нефеліну відносно лужних фемічних мінералів виникає аг
паїтова структура (рис. 2.5). До гіпідіоморфних належать також
численні пойкілітові структури (рис. 2.5), що характеризуються
включеннями одного мінералу в іншому. В основних породах, які
утворилися внаслідок швидкої кристалізації, часто спостерігається
долеритова (офітова) структура (рис. 2.5), що характеризується
хаотичною орієнтацією ідіоморфних призматично-пластинчастих
зерен плагіоклазу, які утворюють каркас, із проміжною масою,
представленою або аломорфним монокристалом, або агрегатом
кристалів авгіту. Якщо ідіоморфні плагіоклази цілком або частково
включені в зерна піроксену, структуру називають пойкілодолери
товою (пойкілоофітовою) (рис. 2.5). Крім того, в основних та
ультраосновних породах, багатих на рудні мінерали, поширена
сидеронітова структура, яка характеризується ідіоморфізмом силікатів відносно рудного мінералу, що цементує їх.
Аплітова структура (рис. 2.5) найчастіше спостерігається в
аплітах та аплітоподібних гранітах і характеризується неправильною, ізометричною формою зерен кварцу й польових шпатів.
Особливістю габрової структури (рис. 2.5) є неправильна ізометрична або короткопризматична форма плагіоклазів і піроксенів, які одночасно кристалізуються із взаємними затокоподібними
проникненнями зерен одного мінералу в інший.
Нерідко заміна одних структур іншими спостерігається в межах одного геологічного тіла. Наприклад, габрова структура порід центральних частин інтрузиву в приконтактній зоні переходить у габро-долеритову та долеритову; офітова (долеритова)
структура центральної частини базальтового потоку замінюється в напрямку контакту інтерсертальною або навіть гіаліновою.

2.2.4. Мікроструктури розпаду,
проростання і зрощення мінералів
Однією досить важливою групою структур є мікроструктури
розпаду, проростання і зрощення мінералів.
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Формування їх може бути як первинним, так і вторинним. До
перших належать 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 фізикохімічні параметри процесу (тиск, температура, хімічна активність складових, парціальний тиск летких компонентів) постійно, взаємопов'язано й направлено змінюються. У результаті цього мінерали, які виділилися раніше, іноді стають нестійкими й
вступають у реакцію з розплавом, заміщуються стійкішими в
нових умовах мінералами або асоціаціями мінералів. У результаті часто виникають характерні зростки реакційних мінералів,
подібні до друзитової (вінцевої) структури.
Друзитова (англ. – drusіtіc texture), або вінцева (англ. –
coronіtіc texture) структура (рис. 2.5) може виникати, наприклад,
унаслідок процесів взаємодії олівіну з розплавом, у результаті
чого навколо олівіну або піроксену утворюються реакційні облямівки, які нерідко мають зональну будову.
Подібна до вінцевої келіфітова структура у вигляді реакційних оболонок на контакті між нерівноважними мінералами
може утворюватися внаслідок метасоматичної взаємодії породотвірних мінералів у разі зміни фізико-хімічних умов, наприклад,
по лінії контакту олівіну з плагіоклазом. При цьому в напрямку
від олівіну до плагіоклазу спостерігається послідовне заміщення
його глиноземистим ромбічним піроксеном, глиноземистим моноклінним піроксеном (обидва іноді із включеннями шпінелі),
амфіболом і зростками гранату з плагіоклазом або амфіболом.
Також постмагматичні реакційні облямівки, складені біотитом,
можуть спостерігатися навколо магнетиту вздовж лінії контакту
його з калієвим польовим шпатом.
Проростання або зростки мінералів можуть виникнути й унаслідок розпаду твердих розчинів або одночасної кристалізації
кількох мінералів з розплаву. До таких структурних утворень
належать: пертити, антипертити й гранофіри.
Пертити (рис. 2.5) – закономірні вростки альбіту в калієвому польовому шпаті. Їхня форма волокниста, ниткоподібна,
струмениста, прожилкова або плямиста. Залежно від механізму
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утворення розрізняють пертити розпаду й заміщення. Пертити
розпаду виникають унаслідок розпаду твердих розчинів калішпату й альбіту, здатних змішуватися між собою за високої температури й розпадатися під час охолодження. Тому у високотемпературних ортоклазах і санідинах вулканічних порід, на відміну від низькотемпературного мікрокліну плутонічних порід,
пертити не спостерігаються. Пертити заміщення виникають унаслідок заміщення альбітом калієвого польового шпату вже після
кристалізації останнього.
Антипертити (рис. 2.5) – зростки калішпату з плагіоклазом,
який виконує роль мінералу-хазяїна. Процес утворення антипертитів називають антипертитизацією.
Пегматитова (графічна) та мікропегматитова (мікро
графічна або гранофірова) структури (рис. 2.5) характеризуються закономірним зрощенням калієвого польового шпату
із кварцом. Вростки останнього в калішпаті часто мають клиноподібну форму. Пегматитова структура притаманна гранітним пегматитам, тоді як мікропегматитова або гранофірова
структури можуть спостерігатися в гіпабісальних і жильних
гранітах (рис. 2.5).
Пойкілітова структура характеризується присутністю в породах кристалів із численними включеннями інших мінералів,
що були захоплені в процесі росту.
Типовими прикладами пойкілітових утворень є включення
кварцу в кристалах плагіоклазу та мікрокліну в гранітоїдах, альбіту – у великих кристалах циркону в маріуполітах, плагіоклазу
– у зернах моноклінного піроксену в деяких габродолеритах,
егірину – у нефеліні нефелінових сієнітів.
Мірмекіти (рис. 2.5) – це червоподібні вростки кварцу в кислому плагіоклазі. Утворюються в разі заміщення калієвих
польових шпатів олігоклазом з виділенням надлишкової кремнекислоти у формі кварцу. Цей процес може відбуватись як на
пізньо- й постмагматичній стадіях утворення магматичних порід, так і в разі метасоматичного їх перетворення.
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Рис. 2.5. Повнокристалічні магматичні породи.
Структури за взаємовідношенням мінералів:
а – панідіоморфнозерниста структура піроксеніту (аналізатор введено);
б – алотріоморнозерниста габрова структура габронориту (аналізатор введено)
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Рис. 2.5. (продовження) Повнокристалічні магматичні породи. Струк=
тури за взаємовідношенням мінералів:
в – гіпідіоморфнозерниста гранітова структура граніту (аналізатор введено);
г – гіпідіоморфнозерниста монцонітова структура монцоніту (аналізатор введено)
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Рис. 2.5. (продовження) Повнокристалічні магматичні породи.
Структури за взаємовідношенням мінералів:
д – агпаїтова структура ійоліту (аналізатор введено);
е – долеритова структура долериту (аналізатор введено)
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Рис. 2.5. (продовження) Повнокристалічні магматичні породи.
Структури за взаємовідношенням мінералів: є – долеритова структура
долериту з елементами пойкілоофітової (аналізатор введено);
ж – сидеронітова структура рудного габро (аналізатор введено)
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Рис. 2.5. (продовження) Повнокристалічні магматичні породи.
Структури за взаємовідношенням мінералів:
з – габрова структура (аналізатор введено);
и – вінцева структура олівінового габро з обрастанням олівіну
авгіт"ортопіроксеновою облямівкою (без аналізатора)
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Рис. 2.5. (продовження) Повнокристалічні магматичні породи.
Структури за взаємовідношенням мінералів: і – келіфітова структура
олівінового лейкогабро (аналізатор введено); к – пертитова структура
калієвих польових шпатів гранітів (аналізатор введено)
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Рис. 2.5. (продовження) Повнокристалічні магматичні породи.
Структури за взаємовідношенням мінералів:
л – антипертитова структура олігоклазів гіперстенових гранітів
(аналізатор введено); м – пегматитова структура (аналізатор введено)
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Рис. 2.5. (продовження) Повнокристалічні магматичні породи.
Структури за взаємовідношенням мінералів: н – гранофірова
(мікропегматитова) структура гранітів (аналізатор введено);
о – мірмекітова структура (аналізатор введено)
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2.3. Текстури
За характером розподілу мінералів у породах текстури поділяють на однорідні й такситові.
За однорідної текстури всі породотвірні мінерали розподілені рівномірно, і будь-які ділянки породи однакові за складом і
структурою.
Однорідні текстури можуть бути масивними (рис. 2.6), такі переважають в інтрузивних породах, пористими, або пухирчасти
ми (рис. 2.7), що характерні для ефузивів, лавових потоків, рідше –
субвулканічних утворень, де пори є наслідком присутності у відносно в'язкій лаві пухирців газу. Пори можуть мати овальну, еліпсоїдальну або трубчасту форму. Вони фіксують процес відокремлення
від магми летких компонентів під час її виверження.
Залежно від кількості пор (пухирців газу) та їхнього розміру виокремлюють пухирчасту, пористу й пемзову текстури. Унаслідок заповнення пор вторинними мінералами (опалом, халцедоном,
кварцом, карбонатами, цеолітами і т. п.) утворюється мигдалека
м'яна текстура (рис. 2.8). Пористу текстуру, яка виявляється в
глибинних породах, називають міаролітовою, або друзовою. Тут
пустоти часто заповнені добре сформованими кристалами й тому
нагадують мініатюрні пегматитові занірки.
Такситова текстура характеризується зміною складу та/або
структур в об'ємі породи. Причини появи цих неоднорідностей
різні. Морфологічним різновидом такситової текстури є шліро
во-такситова, яка характеризується присутністю шлірів (скупчень) будь-яких мінералів, що виникли внаслідок агрегації ранньомагматичних виділень (олівіну, піроксену) або під час кристалізації із залишкового розплаву кварцу чи кварцпольовошпатової евтектики – пегматиту. Утворення шлірової
текстури можливі також через інтенсивну перекристалізацію
ксенолітів. Для них характерні поступові переходи у вмісні породи, на відміну від кутастих неперекристалізованих ксенолітів,
які мають чітке обмеження. За складом шліри бувають як моно-,
так і полімінеральними.
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Специфічним різновидом такситової текстури є кульова, або
сферична (рис. 2.9), яка виникає в умовах швидкого охолодження магми. Вона характеризується тим, що скупчення мінералів закономірно розташовуються навколо деяких центрів у
вигляді концентричних кіл. Таку текстуру мають деякі ефузиви
(базальти). У плутонічних магматичних породах основного (корсит або кульове габро) та кислого (кульовий граніт) складу вона трапляється рідко.

Рис. 2.6. Масивна текстура граніту

Рис. 2.7. Пухирчаста текстура андезибазальту
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Рис. 2.8. Мигдалекам'яна текстура базальту

Рис. 2.9. Кульова текстура граніту

Механізм утворення лінійних і смугастих текстур може бути різним. Однією з найголовніших причин їхнього формування вважається рух частково розкристалізованого розплаву.
Вплив на магму, що кристалізується, сили тяжіння, руху
розплаву, конвекційних потоків, однобічного тиску та інших
факторів спричиняє виникнення орієнтованих, або директи=
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вних текстур, які характеризуються орієнтованим, упорядкованим розташуванням складових породи. До них належать:
 лінійна (трахітоїдна) текстура (рис. 2.10) з однаковою
орієнтацією деяких елементів, розподілених в об'ємі породи (такими елементами можуть бути витягнуті в одному напрямку
ксеноліти, шліри, гомогенні включення, вкрапленики або кристали мінералів в основній масі породи);
 смугаста текстура, яка характеризується присутністю
смуг (шарів) різного складу і структури (усередині смуг елементи, що їх становлять, – кристали, сфероліти, шліри тощо можуть
не мати однакової орієнтації).

Рис. 2.10. Трахітоїдна текстура граніту

При цьому видовжені елементи (кристали, шліри, ксеноліти
тощо) орієнтуються подовженням у напрямку руху (трахітоїдні
текстури). Унаслідок неоднорідної в'язкості відбувається розшарування розплаву з утворенням текстури смугастості. Лінійність і
смугастість зазвичай відповідають напрямкам контактів. Вони
облямовують (обтікають) великі ксеноліти, не узгоджуючись при
цьому з директивними напрямками в самих ксенолітах. Особливо
чітко такі текстури фіксуються в ефузивних породах, де називаються флюїдальними (рис. 2.11).
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Рис. 2.11. Смугасто=флюїдальна текстура ріоліту

Запитання для самоконтролю
1.Що традиційно називають структурою магматичних порід?
2. Яке означення текстури магматичних порід?
3. За якими ознаками класифікують структури магматичних
порід?
4. Як розчинені флюїди впливають на процес розкристалі"
зації магматичних розплавів?
5. Які структури виокремлюють співвідношенням вулканіч"
ного скла й мікролітів?
6. Для яких порід за глибинністю утворення характерні
порфірові, а для яких – порфіроподібні структури?
7. Які структури повнокристалічних порід виокремлюють за
абсолютним розміром зерен?
8. Від чого залежить форма кристалів у породах?
9. Як поділяються структури за ступенем ідіоморфізму зе"
рен мінералів?
10. Які структури найбільш властиві основним, середнім і ки"
слим породам?
11. Які структури проростання й зрощення мінералів ви зна"
єте? За яких умов вони можуть виникати?
12. За якими ознаками розрізняють текстури ефузивних та
інтрузивних порід?
13.Які текстури інтрузивних порід ви знаєте й який їхній вигляд?
14. Які текстури ефузивних порід вам відомі й як вони вигля"
дають?
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ГЛАВА 3
Класифікація і номенклатура
магматичних порід
3.1. Загальні зауваження
Класифікація і номенклатура магматичних порід ґрунтується
на фундаментальних працях видатних петрографів світу. Значний внесок в їхню розробку зробили Г. Абіх (1841), Ф. Циркель
(1873), Г. Розенбуш (1877), Ф. Ю. Левінсон-Лессінг (1893),
В. І. Лучицький, П. П. Чирвинський, О. М. Заварицький (1956),
Є. О. Кузнєцов (1956), Р. Делі (1936), О. О. Маракушев (1976,
1981) та багато інших учених.
Від самого початку класифікації магматичних порід розвивались у двох напрямах – кількісно-мінералогічному та хімічному.
Оскільки розробки цих напрямів відбувалися незалежними шляхами, то хімічні й мінералогічні класифікації істотно різняться
як за кількістю виокремлюваних класів, так і за розмежуванням
їх. Це зумовлено тим, що магматичні породи як природні агрегати з різними співвідношеннями мінералів характеризуються
значно більшими коливаннями хімічного складу в межах одного
петрографічного різновиду, ніж конкретні мінерали в межах мінеральних видів. Якщо в мінералогії поняття про окремі мінерали досить чіткі, то в петрографії такої точності уявлень про
окремі породи нема. Наприклад, неможливе таке означення мінералу, як "щось середнє між нефеліном і польовим шпатом",
або "середнє між піроксеном та амфіболом". У петрографії ж
через відсутність виразно окреслених класифікаційних ознак
постійно трапляються породи, які посідають проміжне положення між двома типовими видами.
Усього відомо понад 1000 найменувань магматичних гірських
порід, більшість з яких походить від назви місцевості, де вперше
було описано ту чи іншу породу (андезит – Анди, ліпарит – Лі81

парські острови, маріуполіт – Маріуполь, вогезит – Вогези, волиніт – Волинь і т. ін. ). При цьому схожі породи, описані в різних
місцевостях різними дослідниками, часто мають різні назви.
Труднощі створення єдиної класифікаційної схеми магматичних порід значною мірою пояснюються різноманітністю умов
їхнього утворення і залягання, нечітким розмежуванням порід
різних складу й будови, поступовими змінами певних ознак і
властивостей порід (структурних, текстурних, мінералогічних,
хімічних). Тому розроблені схеми різноманітні й ґрунтуються на
різних ознаках і здебільшого є дещо умовними.
Вибір тієї чи іншої підстави для систематизації магматичних
гірських порід визначається практичними міркуваннями. Так,
для повнокристалічних порід найзручнішою вважається класифікація, що ґрунтується на мінеральному складі як найбільш
постійній ознаці. Для тонкозернистих і склуватих порід єдиним
надійним методом класифікації й діагностики є визначення їхнього хімічного складу. Інші методи, хоч і важливі, проте допоміжні й використовуються переважно в польових дослідженнях.
Головне, щоб класифікації задовольняли такі вимоги:
 гірські породи слід називати відповідно до того, якими вони є сьогодні, незважаючи на те, якими вони, можливо, були;
 кожна класифікація має відповідати природним взаємозв'язкам;
 класифікація має максимально враховувати історичні традиції;
 класифікація має бути простою і зручною в користуванні.

3.2. Класифікація за умовами
залягання і структурами
Ця класифікація відображає існування трьох основних класів
магматичних порід – плутонічних, гіпабісальних і вулканічних,
які відрізняються умовами й способами утворення.
Головний метод визначення способу утворення порід – це
польові дослідження. Лабораторні петрографічні дослідження
структури, текстури й мінерального складу в цьому разі є допоміжними, оскільки деякі петрографи, визначаючи назви порід,
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не враховують умов їхнього залягання і тому припускаються
помилок, що призводить до неправильної інтерпретації геологічних процесів, зокрема з'ясування природи пов'язаних з цими
породами корисних копалин.
Плутонічні (глибинні) породи сформувались у глибинах Землі, де їхня кристалізація відбувалася в умовах повільного охолодження за підвищеного тиску й активної участі летких компонентів. Структури цих порід повнокристалічні, а до їхнього
складу досить часто входять мінерали, які містять OH–, H–, F– та
інші леткі компоненти. Плутонічні породи, що утворюються
проникненням (інтрузією) магми з верхньої мантії в нижню частину земної кори, називають також глибинними інтрузіями.
Вулканічні (ефузивні, або виливні) породи утворилися в результаті виверження магми на земну поверхню або затвердіння
на невеликій глибині (субвулканічні). Кристалізація цих порід
відбувається за тиску, близького до атмосферного, і тому супроводжується втратою летких компонентів і швидким охолодженням. Як наслідок виникають породи з афіровою або порфіровою
структурою зі склуватою, напівсклуватою, напівкристалічною
або прихованокристалічною основною масою. Породи, що становлять центральні частини потужних лавових потоків і покривів, можуть мати повнокристалічну будову.
Формування вулканічних порід часто супроводжується нагромадженням великого об'єму продуктів вулканічних вибухів –
пірокластичних (грец. pyr – вогонь та clastos – зламаний) осадків, які складаються з уламків ефузивних порід або їхніх частин
– мінералів і вулканічного скла.
Серед вулканічних порід виокремлюють палео- й кайнотипні різновиди, що віддзеркалює не стільки вік їхнього утворення, скільки інтенсивність змін. Кайнотипні – породи свіжі, до
їхнього складу може входити вулканічне скло, високотемпературний калішпат – санідин, базальтична рогова обманка. У них
не спостерігаються такі вторинні мінерали, як хлорит або епідот. Водночас можливі опацитизація біотиту й базальтичної
рогової обманки, часткове заміщення олівіну ідингситом. У
палеотипних породах замість вулканічного скла поширені
продукти його розкладання (девітрифікації), санідин заміщу83

ється мікрокліном, базальтична рогова обманка – на зелену, а
решта кольорових мінералів більшою чи меншою мірою заміщені вторинними – хлоритами, епідотами, серпентинами та
іншими епігенетичними мінералами. При формуванні назви
породи необхідно відобразити характер її зміни, тобто додати
відповідний прикметник: базальт хлоритизований, андезит епідотизований і т. ін.
Для зазначення в назвах ефузивних і жильних порід їхніх
структурних особливостей (порфірові або порфіроподібні) використовують терміни порфір для кислих порід і порфірит –
для середніх та основних, наприклад: ріоліт-порфір, базальтовий
порфірит, граніт-порфір, діоритовий порфірит.
Досить часто як самостійний клас виокремлюють гіпабі=
сальні та жильні породи, які є проміжними між плутонічними
та вулканічними як за глибиною формування, так і за ступенем
розкристалізації. Вони або супроводжують інтрузивні масиви,
утворюючи їхню жильну фазу, або становлять геологічно самостійні комплекси. За структурно-текстурними ознаками ці породи поділяють на дрібно-, тонко-, рівномірнозернисті та порфірові або порфіроподібні повнокристалічні.
Залежно від особливостей мінерального складу жильні породи поділяють також на ашистові й діашистові.
Ашистові (нерозщеплені) породи за мінеральним складом
подібні до відповідних інтрузивних порід, відрізняться від них
лише структурними особливостями. Номенклатура таких порід
порівняно проста. Наприклад, жильні породи, що за своїм
складом відповідають гранітам, залежно від будови називаються мікрогранітами або граніт-порфірами; які відповідають сієнітам – мікросієнітами й сієніт-порфірами. Для означення порфіроподібних порід, які не містять калієвих польових шпатів,
зазвичай використовують слово порфірит (діоритовий порфірит, габро-порфірит).
Діашистові (розщеплені) породи за мінеральним складом
відповідають їхнім глибинним аналогам, які відрізняються від
них або майже цілковитою відсутністю кольорових мінералів,
або, навпаки, великим вмістом, не характерним для відповідних
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споріднених глибинних порід. Отже, серед діашистових порід
виокремлюють два типи:
 лейкократові породи без кольорових мінералів (апліти й пегматити);
 меланократові породи, збагачені кольоровими мінералами
(лампрофіри).
Дрібнозернисті апліти та крупно- й гігантозернисті пегматити залежно від складу інтрузії, до якої вони належать, називають
граніт-аплітами, гранітними пегматитами, діорит-аплітами, сієніт-пегматитами, габро-пегматитами тощо. Оскільки генетичний
зв'язок лампрофірів із плутонічними породами зазвичай установити важко, вони мають власні назви (керсантит, спесартит, ісит
та ін.). До лампрофірів належать власне лампрофіри, лампроїти
та кімберліти.

3.3. Хімічні класифікації
Гірські породи класифікують або за хімічним складом, або
безпосередньо за відсотковим вмістом оксидів та їхніх груп –
так звана пряма хімічна класифікація (Г. Абіха, Ф. Ю. Левінсона-Лессінга, Х. Куно, О. О. Маракушева та ін.), або за петрохімічними коефіцієнтами, магматичними формулами, численними
характеристиками, які перераховуються з даних хімічного аналізу (класифікації О. М. Заварицького, П. Нігглі, CІPW, Є. О. Кузнєцова, Л. С. Бородіна та ін. ).
Перші класифікації магматичних порід за вмістом оксидів та
їхніх груп з'явилися в середині ХІХ ст. Г. Абіх (1841) та Елі де
Бомон (1847) запропонували поділяти магматичні породи за
вмістом у них кремнезему на кислі, нейтральні та основні (багаті на основи CaO, MgO, FeO). Подальший поділ гірських порід
на ультраосновні (ultrabasіte), основні (basіte), середні (mesіte),
кислі (acіdіte) запровадив Ф. Ю. Левінсон-Лессінг (1890–1898).
Пізніше до цієї систематики було внесено доповнення: у класифікації враховували також роль глинозему, лугів та інших оксидів. Так, у 1901 р. О. Ланге запропонував ураховувати поряд із
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кремнеземом вміст кальцію та лугів, виокремивши серед магматичних порід лужні (K2O + Na2O > CaO) та вапнисті (К2О +
Na2O < СаО), до яких у 1902 р. Дж. Іддінгс додав сублужні породи. Класифікацію, що ґрунтується на співвідношенні між лугами та кальцієм, було запропоновано в 1902 р. М. Пікоком.
Нині серед прямих класифікацій найпоширенішими є класифікації за вмістом кремнекислоти та лужних металів у вигляді
діаграми: [SіО2]–0,7(К2О + Nа2О) – Д. С. Штейнберга (1964 р.),
Т. І. Фролової, М. О. Петрової та О. О. Маракушева (1973 р.);
SіО2–(К2О + Nа2О) – О. О. Маракушева (1976 р.) та Петрокомітету СРСР (1981); [SіО2]–(1,5 (К2О + Nа2О) – В. С. Попова
(1981 р.), Петрокомітетів Росії (1995 р.) та України (1998 р.).
Класифікації магматичних порід за петрохімічними коефіцієнтами запропоновано О. М. Заварицьким, Л. С. Бородіним та
В. Кроссом, Дж. Іддінгсом, Л. В. Пірсоном і Г. С. Вашингтоном.
У системі розрахунків числових характеристик О. М. Заварицького особливу увагу приділено зв'язку хімічного й мінерального складу порід. Як найважливіші ознаки, що характеризують хіміко-мінеральний склад породи, виокремлено:
 відношення між фемічними й салічними мінералами;
 надлишок або нестача кремнезему, залежно від чого в породі з'являються такі симптоматичні мінерали, як кварц або олівін чи фельдшпатоїди;
 відношення лужних польових шпатів до анортиту, або в
лужних породах – лужних польових шпатів до егірину;
 особливості алюмосилікатів лужних елементів (польових шпатів і фельдшпатоїдів) і простих силікатів (мета- й ортосилікатів).
Ці ознаки порід визначаються основними петрохімічними
показниками, до яких належать:
a – відносна кількість атомів калію та натрію, що входять до
складу лужних польових шпатів або/та фельдшпатоїдів;
b – вміст Ca, Mg і Fe, що входять до складу простих силікатів
– піроксенів, олівінів та амфіболів;
с – відносна кількість кальцію, зв'язаного з анортитом (у породах, перенасичених лугами, анортиту немає і для них вводиться параметр "с", що показує кількість атомів натрію, яка йде
на утворення егірину);
s – відносна кількість атомів кремнію і титану.
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Для характеристики ступеня насиченості породи кремнієм
уведено допоміжний параметр Q (Q = s – 3a + 2c + b), а для характеристики відсоткового вмісту в простих силікатах Fe, Ca,
Mg та ступеня перенасичення породи Al2O3 – додаткові параметри f, c, m, a, n.
Отже, зазначені характеристики виражають головні особливості хіміко-мінералогічного складу породи: відношення між фемічними й салічними мінералами відбивається параметром b; надлишок або нестачу кремнезему фіксують параметри s й Q; відносну кількість салічних складових (відношення лужних польових
шпатів до анортиту) показує відношення параметрів – а і с.
Усі магматичні породи, за О. М. Заварицьким, поділяються
на три типи:
 породи нормального ряду, в яких за молекулярними кількостями CaO + К2O + Na2O > Al2O3 > К2O + Na2O;
 породи, перенасичені глиноземом (плюмазитовий ряд), в
яких Al2O3 > K2O + Na2O + CaO;
 породи, перенасичені лугами (агпаїтовий ряд), в яких K2O +
Na2O > Al2O3.
Залежно від насиченості кремнеземом (SіO2) породи поділяються на шість класів (О. М. Заварицький, 1950 р.;
С. Д. Четвериков, 1956 р.): а) сильно перенасичені з Q > 45;
б) перенасичені з 45 > Q > 14; в) слабо перенасичені з 15 > Q > 6;
г) насичені з 6 > Q > –6; д) слабо недонасичені з –6 > Q > –15;
е) ненасичені з Q < –15.
Важливе значення для класифікації гірських порід має метод,
запропонований В. Кроссом, Дж. Іддінгсом, Л. В. Пірсоном та
Г. С. Вашингтоном (метод CІPW). Він ґрунтується на перерахунку хімічного складу гірських порід, у результаті якого можна дістати "нормативний" мінеральний склад породи, тобто такий, що
теоретично відповідає певному хімічному складу. Результати перерахунку можуть бути використані як для класифікації порід за
мінеральним складом, так і для порівняння "модального" (реально спостереженого) та "нормативного" (розрахованого) складу.
Близькість розрахованого та реального складу свідчить про рівноважні умови кристалізації, а розбіжності – про швидку, нерівноважну (напр., у лужних породах) кристалізацію. Перевагою
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методу над іншими є те, що він дає змогу порівнювати породи з
різним ступенем кристалічності, прогнозувати й ілюструвати
шляхи кристалізації систем, близьких до природних.
Значний інтерес становить класифікація порід і перерахунки,
запропоновані Л. С. Бородіним (1981, 1984), з використанням
діаграми [Ас]–[(K + Na)/Ca], де Ас – відносний показник кислотності–основності гірських порід, а відношення (K + Na)/Ca –
показник вапнистості–лужності. Параметр Ас відбиває відношення кислотності кремнезему до основності всіх петрогенних
катіонів, що містяться в породі, й обчислюються за формулою
Ас = 4Sі/ MeBc, де M eBc – cума похідних концентрацій головних
петрогенних компонентів (Ме) в атомних кількостях, помножена
на їхню відносну основність ( Вс). При цьому відносна основність SіO2 прирівняна до одиниці, TіO2 = 1,5; Al2O3 = 3; Fe2O3 =
2; FeO та MnO = 5; MgO = 5,5; CaO = 7,5; Na2O = 8,5; K2O = 9,3.
Кислотність Ас нейтрального розплаву дорівнює одиниці й відповідає складу лужних польових шпатів – (K,Na)AlSі3O8. Для
гірських порід показник Ас змінюється від 0,4 до 1,6.
Для розмежування порід різною лужністю–вапнистістю при
Ас = 1 пропонується використовувати співвідношення (K + Na)/Ca,
яке у вапнистій серії (І) менше, ніж 1, у вапнисто-лужній (ІІ)
дорівнює 1–2, у сублужній (ІІІ) становить 2–6,5, у помірно лужній (ІV) – 6,5–10, у лужній (V) – більше 10.

3.4. Мінералогічні класифікації
Безумовна перевага мінералогічних класифікацій полягає в
тому, що їх можна використовувати для діагностики порід на
підставі їхнього мінерального складу – найдоступнішої ознаки в
разі візуального дослідження (рис. 1.1), а саме визначати:
 присутність і кількісне співвідношення кварцу та польових
шпатів або польових шпатів і ненасичених кремнеземом мінералів;
 характер польових шпатів та кількісне співвідношення їхніх калієвих, натрієвих і кальцієвих складових;
 співвідношення, склад і вміст у породі салічних і фемічних
мінералів.
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Водночас мінералогічні класифікації порівняно з хімічними
мають деякі вади, серед яких основною є відсутність єдиної класифікаційної ознаки, оскільки в різних породах містяться різні
мінерали, які часто між собою є антагоністами (напр., кварц і
фельдшпатоїди або кварц та олівін). Крім того, кількісномінералогічний склад усієї сукупності порід може бути відображений лише за допомогою громіздких і не зручних у користуванні три- або чотиривимірних діаграм. З іншого боку, як уже
зазначалося, мінералогічна класифікація не може використовуватися для вивчення прихованокристалічних і склуватих порід.
Найефективніше застосовувати мінералогічну класифікацію
для систематизації та діагностики повнокристалічних порід у
межах окремих петрохімічних груп. На діаграму [SіO2] – [K2O +
Na2O] наносяться поля поширення стійкості тих чи інших мінералів, а також групи порід, що відрізняються за набором мінералів, кількісні співвідношення між якими визначають їхню назву
(рис. 3.1). Ці мінерали називають віртуальними, або типомо
рфними. Усього за характером і вмістом салічних мінералів
О. О. Маракушев (1979) виокремлює шість груп порід:
 ультрамафіти – без польових шпатів, фельдшпатоїдів і кварцу;
 безкварцові плагіоклазові;
 кварц-польовошпатові;
 сублужні польовошпатові;
 польовошпатово-фельдшпатоїдні;
 фельдшпатоїдні безпольовошпатові.
Залежно від співвідношення віртуальних мінералів та їхнього
складу визначається будь-яка порода, що може бути представлена на класифікаційних трикутних діаграмах. Наприклад, віртуальними мінералами ультрамафітів є олівін і піроксени, співвідношенням між якими визначаються головні типи порід цієї
групи – олівініти, дуніти, піроксеніти, перидотити (рис. 3.2). За
співвідношенням плагіоклазів і піроксенів можна класифікувати
більшість безкварцових плагіоклазових фемічних порід – габро,
норити, анортозити та ін. (рис. 3.3). За співвідношенням кварцу,
плагіоклазу та калієвого польового шпату можна класифікувати
кварц-польовошпатові породи – діорити, сієніти, гранодіорити,
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граносієніти, граніти (рис. 3.4). Введення фельдшпатоїдів (замість кварцу) як віртуальних мінералів дає змогу класифікувати
лужні польовошпатові й безпольовошпатові породи (рис. 3.5).
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Рис. 3.1. Мінеральний склад головних типів
плутонічних і вулканічних порід:
1 – дуніти, перидотити й коматіїти; 2 – амфіболові й флогопітові перидотити
та меймечити; 3 – плагіоклазові перидотити та пікрити; 5 – мельтейгіти;
6 – ійоліти та меланократові нефелініти; 7 – уртити й нефелініти;
8 – піроксеніти й піроксенітові коматіїти; 9 – габро й габроїди, базальти
та долерити; 10 – сублужні габро та сублужні базальти; 11 – тераліти,
тефрити й базаніти; 12 – діорити та андезибазальти; 13 – кварцові діорити
та андезити; 14 – монцоніти й латити; 15 – сієніти й трахіти;
16 – нефелінові сієніти й фоноліти; 17 – гранодіорити й дацити;
18 – граніти й ріоліти; 19 – граносієніти й трахіріоліти;
20 – лужні граніти, пантелерити й комендити
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Рис. 3.2. Класифікаційна трикутна діаграма для ультрамафітів:
1 – дуніти та олівініти; 2 – верліти; 3 – лерцоліти; 4 – гарцбургіти;
5 – олівінові клінопіроксеніти; 6 – клінопіроксеніти; 7 – олівінові вебстерити;
8 – вебстерити; 9 – олівінові ортопіроксеніти; 10 – ортопіроксеніти

Рис. 3.3. Класифікаційна трикутна діаграма для безкварцових
плагіоклазових фемічних порід:
1 – клінопіроксеніти; 2 – плагіоклазові піроксеніти; 3 – ортопіроксеніти;
4 – плагіоклазові ортопіроксеніти; 5 – вебстерити; 6 – плагіоклазові
вебстерити; 7 – габро; 8 – меланократове габро; 9 – лейкократове габро;
10 – габронорити; 11 – норити; 12 – лейкократові габронорити; 13 – норити;
14 – меланократові норити; 15 – лейкократові норити; 16 – анортозити
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Рис. 3.4. Класифікаційна трикутна діаграма
для кварц=польовошпатових порід:
1 – калішпатові граніти; 2 – нормальні граніти; 3 – граніти з переважанням
плагіоклазу над ортоклазом (у тому числі адамеліти); 4 – плагіограніти
та тоналіти; 5 – калішпатові граносієніти (біркреміти); 6 – граносієніти;
7 – гранодіорити; 8 – трондьєміти; 9 – кварцові діорити;
10 – діорити й кварцвмісні діорити; 11 – кварцові сієніт"діорити;
12 – сієніт"діорити та кварцвмісні сієніт"діорити; 13 – кварцові сієніти;
14 – сієніти й кварцвмісні сієніти; 15 – калішпатові кварцові сієніти;
16 – калішпатові сієніти та кварцвмісні сієніти, ортоклазити
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Рис. 3.5. Класифікаційна трикутна діаграма
для лужних польовошпатових і безпольовошпатових порід:
1 – якупірангіти; 2 – нефелінові якупірангіти; 3 – мельтейгіти, місурити;
4 – ійоліти, фергусити, тур'яїти; 5 – уртити, монмутити й ункомпагрити;
6 – мономінеральні нефелінові породи (нефеліноліти); 7 – польовошпатові
якупірангіти; 8 – польовошпатові нефелінові якупірангіти;
9 – польовошпатові мельтейгіти; 10 – польовошпатові ійоліти;
11 – польовошпатові уртити, конгресити, синерити; 12 – безнефелінові
та нефелінвмісні шонкініти й есексити; 13 – нефелінові шонкініти, шонкініти
та есексити, тераліти; 14 – маліньїти, лейцитові шонкініти;
15 – сієніти та нефелінвмісні сієніти; 16 – нефелінові, лейцитові
й псевдолейцитові сієніти; 17 – ортоклазити, альбітити, плагіоклазити;
18 – лейкократові нефелінові сієніти; 19 – лейкократові польовошпатові уртити
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Рис. 3.6. Класифікація плутонічних порід (М < 90 %)
за модальним мінеральним складом з використанням QAPF:
1 – кварцоліт; 2 – багаті на кварц гранітоїди; 3 – лужнопольовошпатовий
граніт; 4 – граніт, 4, а – сієнограніт, 4, б – монцограніт; 5 – гранодіорит;
6 – тоналіт; 7 – кварцовий лужнопольовошпатовий сієніт;
8 – кварцовий сієніт; 9 – кварцовий монцоніт; 10 – кварцовий монцодіорит
і кварцове монцогабро; 11 – кварцовий діорит, кварцове габро й кварцовий
анортозит; 12 – лужнопольовошпатовий сієніт; 13 – сієніт; 14 – монцоніт;
15 – монцодіорит і монцогабро; 16 – діорит, габро та анортозит;
17 – фоїдвмісний лужнопольовошпатовий сієніт; 18 – фоїдвмісний сієніт;
19 – фоїдвмісний монцоніт; 20 – фоїдвмісні монцодіорит і монцогабро;
21 – фоїдвмісні діорит, габро та анортозит; 22 – фоїдсієніт;
23 – фоїдмонцосієніт; 24 – фоїдмонцодіорит і фоїдмонцогабро;
25 – фоїддіорит і фоїдгабро; 26 – фоїдоліт
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Рис. 3.8. Класифікація ультрамафічних порід
за співвідношенням фемічних мінералів (M > 90 %)
а – без рогової обманки (1 – дуніт; 2 – гарцбургіт; 3 – лерцоліт; 4 – верліт;
5 – олівіновий ортопіроксеніт; 6 – олівіновий вебстерит; 7 – олівіновий
клінопіроксеніт; 8 – ортопіроксеніт; 9 – вебстерит; 10 – клінопіроксеніт);
б – із роговою обманкою (1 – дуніт; 2 – гіперстеновий перидотит;
3 – піроксен"роговообманковий перидотит; 4 – роговообманковий перидо"
тит; 5 – олівіновий піроксеніт; 6 – олівін"роговообманковий піроксеніт;
7 – олівін"піроксеновий горнблендит; 8 – олівіновий горблендит;
9 – піроксеніт; 10 – роговообманковий піроксеніт;
11 – піроксеновий горнблендит; 12 – горнблендит)

Від початку 1970-х рр. у межах діяльності Міжнародної підкомісії зі систематизації магматичних гірських порід Міжнародного союзу геологічних наук (МСГН) під керівництвом проф.
А. Штрекайзена (Швейцарія), а пізніше – проф. М. Ле-Ба (Велика Британія) проводилася активна робота зі створення єдиної
Міжнародної класифікації. Перший її варіант було оприлюднено
в 1996 р., а чинний варіант опубліковано в 1999 р.
Міжнародна класифікація магматичних порід ґрунтується на
їхньому мінеральному якісному або модальному складі. Якщо
модальний склад породи неможливо визначити через вміст у ній
скла або внаслідок її тонкозернистості, то використовують інші
критерії, наприклад хімічний склад, як на діаграмі TAS
(англ. total alkalі – sіlіca).
Параметри класифікації з використанням діаграми QAPF
базуються на відносних пропорціях таких мінеральних груп:
Q – кварц, тридиміт, кристобаліт; A – лужний польовий шпат,
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у тому числі (< An5); P – плагіоклаз; F – фельдшпатоїди або
фоїди, у тому числі нефелін, лейцит, псевдолейцит, нозеан та
ін.; M – мафічні й споріднені мінерали, наприклад слюди, амфіболи, піроксени, рудні та акцесорні мінерали, епідот, гранат, первинний карбонат.
Класифікація плутонічних порід здійснюються за такою схемою:
 якщо М < 90 %, то породу класифікують за її фельзичними
мінералами, використовуючи діаграму QAPF, подвійний трикутник (рис. 3.6);
 основні породи класифікують за співвідношенням плагіоклазу, піроксенів, олівіну та рогової обманки (рис. 3.7);
 якщо М > 90 %, то порода ультрамафічна й класифікується
за співвідношенням фемічних мінералів (рис. 3.8);
 якщо модальний склад ще не визначено, то використовують
"польову" класифікацію за зовнішніми ознаками.
Для використання класифікації QAPF мають бути відомі
модальні кількості відповідних груп мінералів, перераховані
таким чином, щоб їхня сума без темноколірних мінералів
становила 100 %.
Запропонована систематика порід за кількісним мінеральним складом застосовується переважно до плутонічних порід
і використовуватиметься при подальшому розгляді петрохімічних груп порід.
Класифікація вулканічних порід здійснюється за такою
схемою:
 якщо М < 90 %, то породу класифікують за її фельзичними
мінералами, використовуючи діаграму QAPF, подвійний трикутник (рис. 3.9);
 якщо модальний склад можна визначити, використовують
класифікацію "сума лугів – кремнезем" (TAS) на базі хімічних
аналізів порід (рис. 3.10–3.12);
 якщо немає відомостей про модальний склад і результатів
хімічних аналізів, використовують спрощену польову класифікацію.
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Рис. 3.9. Класифікація вулканічних порід (М < 90 %)
за модальним мінеральним складом із використанням діаграми QAPF:
1 – лужнопольовошпатовий ріоліт; 2 – ріоліт; 3 – дацит; 4 – кварцовий
лужнопольовошпатовий трахіт; 5 – кварцовий трахіт; 6 – кварцовий латит;
7 – базальт, андезит; 8 – лужнопольовошпатовий трахіт; 9 – трахіт;
10 – латит; 11 – фоїдвмісний лужнопольовошпатовий трахіт; 12 – фоїдвмісний
трахіт; 13 – фоїдвмісний латит; 14 – фоноліт; 15 – тефритовий фоноліт;
16 – фонолітовий базаніт (Ol > 10 %) та фонолітовий тефрит (Ol < 10 %);
17 – базаніт (Ol < 10 %), тефрит (Ol < 10 %); 18 – фонолітовий фоїдит;
19 – тефритовий фоїдит; 20 – фоїдит
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Рис. 3.10. Хімічна класифікаційна діаграма вулканічних порід
"сума лугів – кремнезем" (TAS), рекомендована Міжнародною
підкомісією зі систематизації магматичних порід МСГН,
що показує 17 кореневих назв на 15 полях

Рис. 3.11. Класифікація високомагнезіальних вулканічних порід
(пікрит, коматіїт, меймечит і бонініт) за вмістом MgO та TіO2
із використанням ТАS (штрихові лінії показують положення полів TAS)
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3.5. Хіміко=мінералогічні
(петрографічні) класифікації
Останнім часом запропоновано нову класифікаційну схему,
особливість якої полягає в тому, що породи поділяють на групи
фактично не за вмістом кремнезему, а за співвідношенням фемічних і салічних мінералів. Тому межі між групами, на відміну
від інших діаграм, не постійні, а змінюються пропорційно фемічно-салічному відношенню за одночасного зростання вмісту як
SіO2, так і (K2O + Na2O). Отже, за мафічно-салічним відношенням виокремлюють такі групи порід:
 олівінові ультрамафіти;
 піроксенові ультрамафіти;
 мафіти й лабрадорити;
 лейкократові мафіти;
 меланократові салічні породи;
 салічні породи;
 ультрасалічні породи.
На підставі класифікації порід за коефіцієнтом Пікока виокремлюють породи шістьох серій, або рядів лужності: 1 – низької лужності (вапнисті); 2 – нормальної лужності (лужно-вапнисті); 3 –
підвищеної лужності (вапнисто-лужні); 4 – високої й дуже високої
лужності (лужні безфельдшпатоїдні); 5 – лужні польовошпатові
фельдшпатоїдні; 6 – лужні безпольовошпатові фельдшпатоїдні.
Отже, у наведеній класифікаційній схемі зроблено спробу
поєднати мінералогічну й хімічну класифікації. Проте ця класифікація має певні вади. Зокрема, деякі традиційно виокремлювані родини порід і навіть їхні окремі різновиди в зазначеній
схемі одночасно розподіляються між кількома групами, а то й
серіями. Так, принаймні, до двох груп потрапляють ійоліти та
уртити, піроксеніти й фоноліти; до різних серій належать гавайїти, латити та споріднені з ними кварцові латити.
Класифікації, запропоновані Міжвідомчим петрографічним
комітетом Росії (1995 р.) і Петрокомітетом України (1999 р.) передбачають таку ієрархію гірських порід, як і об'єктів в інших
природничих науках: типи, класи, групи, ряди, родини й види.
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Тип породи визначає спосіб її утворення – магматична, оса
дова або метаморфічна. Залежно від фаціальних умов формування магматичні породи поділяються на два основних класи –
плутонічні й вулканічні. Гіпабісальні й жильні породи розглядаються разом з вулканічними, оскільки їхню класифікацію остаточно не розроблено. За вмістом кремнезему магматичні породи традиційно поділяють на чотири групи: ультраосновні (30–44 %
SіO2); основні (44–53 % SіO2); середні (53–64 % SіO2); кислі (64–78
% SіO2). За насиченістю лугами групи магматичних порід розподіляють на такі петрохімічні ряди: нормальний, помірно лужний
(сублужний) та лужний. Критеріями для такого розподілу порід є
сумарний вміст лугів (К2О + Na2O) та його співвідношення із вмістом SіO2. Граничні значення суми лугів розраховані так, що вони
корелюють з особливостями мінерального складу породи. Так, у
породах нормального ряду немає фельдшпатоїдів і лужних кольорових мінералів, а розмежовуються породи нормального і сублужного рядів за появою в основних породах титанвмісних піроксенів
або біотиту й лужних польових шпатів, а в середніх і кислих – за
переважанням лужних польових шпатів над плагіоклазами. Сублужні та лужні породи розмежовують за вмістом у других фельдшпатоїдів і лужних кольорових мінералів.
За відношенням К2О/Na2O породи поділяють так: > 4 – натрієві; 1–4 (для ультраосновних та основних порід) і 0,4–4 (для кислих і середніх); калієво-натрієві; > 1 (для ультраосновних і основних порід) і > 0,4 (для середніх і кислих) – калієві.
У зв'язку з уявленнями про петрохімічні серії виокремлено
ряди й типи мужності, скорельовані з відповідними найпоширенішими серіями (табл. 3.1).
Розподіл магматичних порід за групами й рядами дає змогу
виокремити їхні родини – сукупність порід близького мінерального складу, які характеризуються певним співвідношенням
SіO2 – (К2О + Na2O) і головних типоморфних мінералів
(рис. 3.12). Згідно з принципами систематики родини магматичних порід розташовані в певному порядку як по вертикалі (за
ступенем лужності), так і по горизонталі (за кремнекислотністю). При цьому плутонічні та відповідні їм за хімізмом вулканічні породи як утворення різних, хоч і споріднених класів,
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належать до різних родин попри те, що часто займають майже
однакове положення на діаграмах.
Т а б л и ц я 3 . 1. Ряди та серії магматичних порід

Ряд

Тип лужності
Натрієвий
Нормальний Калієвонатрієвий
КалієвоСублужний натрієвий
Калієвий
КалієвоЛужний
натрієвий
Калієвий

Глиноземистість
Серія
Низька
Бонінітова
Помірна
Толеїтова
Висока
Вапнисто-лужна
Гавайїтмуджієритова
Шошонітова
K-Na-лужна
K-лужна

Подальший розподіл родин на види й різновиди здійснюється
за кількісно-мінеральним складом, структурою або за додатковими петрохімічними критеріями. Отже, вид гірської породи
визначається складом породотвірних мінералів, їхнім кіль
кісним і структурним співвідношеннями й іноді особливос
тями хімізму. Наприклад, лейкократовий долерит – це вулканічна порода основної групи, нормального ряду, родини базальтів–долеритів, офітової чи пойкілоофітової структури, що складена основним плагіоклазом і піроксенами, можливо з невеликою кількістю олівінів, за істотного переважання світлих мінералів над кольоровими.
Наведена систематика має деякі вади. Наприклад, до групи ультраосновних порід включено не тільки ультрамафічні (тобто ті, що
понад 90 % складені кольоровими мінералами) – дуніти, перидотити, олівініти, а й салічні недосичені породи – уртити, ійоліти, місурити, в яких вміст SіО2 змінюється як у всіх ультраосновних породах, від 38 до 45 %. З іншого боку, такі ультрамафіти, як піроксеніти, горнблендити, завдяки високому (до 55–56 %) вмісту SіО2
включено до групи основних порід як родина "основних ультрамафітів". У деяких випадках, особливо серед вулканічних порід,
немає чітких критеріїв розмежування рівнів родина–вид, що іноді
спричиняє неузгодженість у класифікаціях Росії та України.
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Рис. 3.12. Систематика магматичних гірських порід:
1 – поле варіацій хімічного складу магматичних порід; 2 – межі поділу
магматичних порід на групи за вмістом SіO2 з інтервалами невизначеності;
3 – нижня межа поширення фельдшпатоїдних лужних порід; 4 – нижня межа
поширення безфельдшпатоїдних лужних порід; 5 – поле поширення
сублужних магматичних порід; 6 – межа поля порід із вмістом кварцу понад 5 %

Запитання для самоконтролю
1. За якими ознаками класифікують магматичні гірські по"
роди?
2. На які основні класи поділяють магматичні породи?
3. У чому різниця між ашистовими й діашистовими породами?
4. За якими ознаками здійснюють хімічні класифікації маг"
матичних порід?
5. Які хімічні класифікації магматичних порід вам відомі й
на яких ознаках вони ґрунтуються?
6. У чому полягає перевага мінералогічних класифікацій
над іншими?
7. За якими схемами класифікують плутонічні та вулканічні
породи?
8.Які є хіміко"мінералогічні класифікації магматичних порід?
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ГЛАВА 4
Кислі магматичні породи
4.1. Загальні відомості
За петрографічною класифікацією до кислих належать породи із вмістом кремнезему від 64 до 74–76 % у найкисліших
різновидах. Повнокристалічні плутонічні породи цієї групи
багаті на кварц. Його вміст зазвичай перевищує 25–30 %, досягаючи в дуже багатих на кремнезем різновидах 50 %.
У сублужних породах, крім кварцу, поширені польові шпати з
невеликим умістом (значно меншим за 10–15 %) різноманітних кольорових мінералів – найчастіше слюд, зокрема біотиту. Для порід вулканічних фацій характерний підвищений
вміст кислого скла та продуктів його девітрифікації. Поряд із
кварцом у них може міститися тридиміт.
Залежно від вмісту лугів кислі, як і більш основні породи,
поділяють на три петрохімічні ряди: нормальний (K2O + Na2O <
< 7,5–8 %), сублужний та лужний (K2O + Na2O > 8 %). Породи
нормального та сублужного рядів мінералогічно досить схожі.
Розмежовують їх зазвичай за вмістом лугів: якщо він вищий від
8 %, породи нормального ряду кваліфікуються як сублужні. При
цьому в більшості різновидів сублужних порід спостерігається
переважання калієвого польового шпату над плагіоклазом. Межею між сублужними й лужними породами є підвищене значення коефіцієнта агпаїтності, а також поява в останніх лужних кольорових мінералів.
Кислі породи поряд з основними є найпоширенішими магматичними утвореннями. Вони становлять континентальну кору, дуже рідко трапляються в океанах і майже невідомі на інших планетах земної групи та в підкорових зонах Землі.
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4.2. Кислі породи нормальної лужності
До кислих порід нормального ряду належать породи із вмістом
кремнезему понад 64 % при сумі лугів менше 8 %. Усі породи
насичені кремнеземом і характеризуються широким коливанням
вмісту СаО, Al2O3 та оксидів заліза. Типоморфними мінералами
групи є калієві польові шпати, кислі плагіоклази, кварц і темноколірні мінерали, представлені слюдами, роговою обманкою,
значно рідше – піроксенами. Кількість фемічних мінералів у породах зменшується зі збільшенням кремнекислотності порід. Тому кількісні співвідношення між лейкократовими та фемічними
мінералами визначають належність до відповідної родини, а
склад породотвірних мінералів – до видів або різновидів.

4.2.1. Плутонічні породи
За сучасними класифікаційними схемами залежно від вмісту
кремнекислоти у межах групи пропонується виокремлювати три
підгрупи, які відповідають трьом родинам: гранодіоритів (64–
68 % SіO2), гранітів (68–73 % SіO2) та лейкогранітів (> 73 % SіO2).
Породи перелічених родин дещо різняться за вмістом кварцу (15–
2 5% – гранодіорити, 25–40 % – граніти, 25–45 % – лейкограніти)
та мафічних мінералів. Паралельно зі збільшенням вмісту кварцу
зменшується вміст анортиту в польових шпатах, зростає кількість
калієвого польового шпату, зменшується вміст мафічних мінералів, піроксени замінюються амфіболами, а останні – біотитом,
який стає головним породотвірним кольоровим мінералом гранітів і лейкогранітів (табл. 4.1)
Структури. Більшість кислих порід як нормальної, так і підвищеної лужності характеризуються середньо- та крупнозернистою будовою і типовою гранітовою структурою, де плагіоклази та кольорові мінерали мають тенденцію до утворення гіпідіоморфних, а в жильних і гіпабісальних різновидах – ідіоморфних кристалів, між якими розташовані різко ксеноморфні кристали кварцу та калієвого польового шпату. Однак збільшення
вмісту останнього викликає підвищення його ідіоморфізму.
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Т а б л и ц я 4 . 1. Характеристика кислих плутонічних порід нормальної лужності
(64  SіO2  78; 5  (K2O + Na2O)  8)

Види

Типоморфні
мінерали

Мінеральний
склад, %

106

Pl30–45 – 45–65,
Qu – 15–25,
Тоналіт
Pl, Qu, М
Fsp – 0–10,
Bt, Hbl, Px – 8–25
Pl25–40 – 30–60,
Pl, Qu, Fsp, Qu – 15–25,
Гранодіорит
М
Fsp – 10–25,
Bt, Hbl – 8–25
Pl15–25 – 45–65
Плагіограніт
Qu – 25–40
Pl, Qu, М
(трондьєміт)
Fsp – 0–10
Bt(Mu), Gr, Px, Hbl – 2–10
Pl 15–25 – 25–35
Pl, Fsp, Qu, Qu – 25–40
Граніт
М
Fsp – 20–35
Bt, Px, Mu, Gr,Hbl – 2–10
Pl – 45–65
ЛейкоплагіQu – 25–45
Pl, Qu
ограніт
Fsp – 0–20
Bt (Mu), Gr, Px – 0–2
Pl – 10–35
Qu – 25–45
Лейкограніт Fsp, Qu, Pl
Fsp – 25–45
Bt, (Mu), Px, Hbl, Gr – 0–2

Хімічний склад, %
TіO2 Al2O3 Fe2O3

FeO

MgO

CaO

Na2O

K2O

64–68

0,2–
1,0

13–18

1,0–
3,5

1,0–
5,0

1,0–
3,5

2,0–
6,0

2,0–
5,0

0,5–
2,0

64–68

0,2–
1,0

12–17

0,5–
3,5

0,5–
4,5

0,5–
3,5

2,2–
5,0

2,2–
5,0

1,3–
4,0

68–73

0,1–
0,6

12–17

0,5–
2,5

0,3–
3,0

0,1–
1,5

1,5–
3,5

3,5–
6,0

0,5–
2,5

68–73

0,2–
0,6

12–17

0,1–
2,0

0,5–
3,0

0,3–
1,5

0,5–
2,5

2,0–
5,0

3,0–
5,5

73–78

0,1–
0,3

12–15

0,1–
2,0

0,3–
2,0

0,1–
0,5

0,5–
3,0

4,0–
6,0

0,5–
2,5

73–78

0,1–
0,3

12–16

0,1–
1,5

0,3–
2,0

0,1–
0,5

0,5–
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Деякі гранодіорити та граніти характеризуються порфіропо
дібною структурою, де порфіроподібні кристали представлені
ортоклазом або мікрокліном з пертитовою будовою, що можуть
вміщувати дрібні кристали інших мінералів. Більшість таких
мегакристалів у докембрійських гранітоїдах найімовірніше належать до порфіробластів, тобто кристалів, що утворилися метасоматичним шляхом при перекристалізації гранітів уже після
їхньої консолідації. Деякі порфіроподібні граніти характеризуються зональною будовою порфіроподібних виділень. Така картина спостерігається в гранітах рапаківі, де округлі порфіроподібні кристали калішпату іноді оточені олігоклазовою оболонкою. Таку структуру називають овоїдною (лат. ovum – яйце).
Макроскопічно породи з такою будовою вкраплеників привертають увагу у зв'язку з контрастним забарвленням рожевих ядер
калішпату та білих облямівок плагіоклазу навколо них.
Досить часто в гранітах спостерігаються графічні або мікрографічні зростки монокристалів калішпату з кварцом. У грубозернистих пегматитах графічна будова добре розрізняється макроскопічно. У більшості гранітів ці зростки мають мікрографічну
будову, що розпізнається тільки під мікроскопом. Особливо характерна вона для кристалізації кінцевих кислих продуктів диференціації розшарованих базитових плутонів, де одержала назву гра
нофірів. Завдяки цьому терміни мікрографічна та гранофірова
структура стали синонімами. Вважається, що така структура виникає за одночасної швидкої евтектоїдної кристалізації кварцу та
польового шпату. Дуже схожими на мікрографічні зростки є дрібні червоподібні включення зерен кварцу в альбіті, які виникають
у плагіоклазах на контактах із зернами калішпату. Ці утворення
одержали назву мірмекітів. Походження їх пояснюється метасоматичними процесами на постмагматичній стадії.
У деяких досить рідкісних гранітах і гранодіоритах спостерігається орбікулярна структура, обумовлена численними округлими тілами, складеними з концентричних оболонок, поперемінно збагачених фемічними та салічними мінералами діаметром від декількох сантиметрів до 1 метра. Таке орієнтоване розташування мінералів може бути пов'язано як із слідами течії в'язкої гранітної магми, так із слідами прототекстур первинних
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товщ порід, магматично заміщених у процесі гранітизації.
У крайових частинах деяких великих масивів спостерігається
грубостроката або плямиста будова, обумовлена нерівномірним розподілом світлих і кольорових мінералів. У цьому випадку поява плям, збагачених мафічними мінералами (шліри), може бути обумовлена як сегрегацією найбільш ранніх мінералів,
так і повною перекристалізацією ксенолітів.
Гіпабісальні та жильні породи нерідко характеризуються
порфіровою, або рівномірнозернистою дрібнозернистою, частіше всього аплітовою структурою. Остання характеризується
однаковим ксеноморфізмом обох головних мінералів, що становлять породу, – польових шпатів і кварцу.
Мінерали. Головними первинними породотвірними мінералами порід нормального ряду є кварц, польові шпати, біотит,
рідше амфіболи та мусковіт, дуже рідко – гранати і кордієрит.
Первинні акцесорні мінерали репрезентовані цирконом, апатитом, монацитом, ксенотимом і магнетитом.
Кварц гранітоїдів на фоні пелітизованих польових шпатів виділяється своєю чистотою та прозорістю, що разом з різким ксеноморфізмом його зерен є найбільш характерними рисами. Оскільки
він дуже чутливий до деформацій, то нерідко у шліфах має хвилясте згасання. При подальшому збільшенні ступеня деформації кварц
зазнає грануляції й розпадається на групу дрібних зерен, завдяки
чому макроскопічно набуває цукроподібного вигляду.
Плагіоклази гранодіоритів зазвичай репрезентовані таблитчастими зернами зональної будови. Їхні ядерні частини здебільшого відповідають олігоклазу-андезину (25–46 % Аn), а крайові – альбіту-олігоклазу. гранітах основність плагіоклазу зменшується до олігоклазу та альбіту-олігоклазу. Для нього характерне тонке полісинтетичне двійникування.
Калішпати звичайно представлені мікрокліном, значно рідше санідином та ортоклазом, які переважно з'являються в гранітоїдах субвулканічних фацій. Їхні зерна здебільшого ксеноморфні в гранодіоритах і гранітах, а набувають таблитчастої форми
в лейкогранітах. Для більшості калішпатів характерні численні
пертити як розпаду, так і заміщення. Завдяки постійній пелітизації він добре діагностується, відрізняючись від плагіоклазів
більшим ступенем пелітизації.
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Найпоширенішим темноколірним мінералом гранітоїдів є біо
тит, який зустрічається як у глибинних, так і в гіпабісальних гранітоїдних інтрузіях. Пластинки й лусочки його залежно від залізистості плеохроюють у бурувато-зелених, зеленувато-бурих та бурувато-коричневих, рідше червоно-бурих тонах у сильно залізистих і
титанистих різновидах. З підвищенням лужності пересичених кремнеземом порід склад біотитів змінюється від істоніт-сидерофіліту
до аніту. При зменшенні тиску води, але при підвищенні тиску кисню біотит розкладається з утворенням магнетиту, що виявляється
в появі опацитових облямівок у крайових частинах пластин біотитів деяких жильних і гіпабісальних інтрузій.
Рогові обманки переважно присутні в гранодіоритах і меланократових гранітах, де звичайно характеризуються досить високим ступенем ідіоморфізму. Найчастіше рогова обманка репрезентована зеленою різновидністю. У центральних частинах
зерен рогових обманок гранодіоритів інколи відмічається присутність реліктових зерен авгіту.
Рудні та акцесорні мінерали гранітів кристалізуються у вигляді ідіоморфних зерен. Оксидні акцесорії представлені титаномагнетитом, магнетитом та ільменітом. При цьому магнетит інколи має вторинну природу, утворюючись унаслідок розпаду залізомагнезіальних силікатів. Досить поширені також акцесорії, багаті на елементи, що практично не входять до складу породотвірних мінералів – циркон, апатит, монацит, ксенотим. Кількість їх
цілком визначається вмістом у породі відповідних елементів.
Досить поширеними в гранітах є сфен, який часто утворюється внаслідок розпаду біотитів, амфіболів, ільменіту й титаномагнетиту. Поява ж первинного сфену завжди свідчить про
підвищену основність порід з відхиленням їхнього складу в напрямку гранодіоритів і кварцових діоритів.
У гранітах, а особливо в лейкогранітах, досить часто серед
акцесорних мінералів, крім циркону, апатиту, монациту та ксенотиму, можуть бути присутніми турмалін, ортит, флюорит, пірит, анатаз. У більшості випадків їхня поява зумовлена вторинними метасоматичними або гідротермальними змінами самих
гранітоїдів (альбітизацією, мусковітизацією та грейзенізацією).
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Деякі акцесорії можуть мати реліктове походження внаслідок
запозичення їх гранітоїдною магмою із вмісних порід. До таких,
зокрема, належать гранат і карбід кремнію – муасаніт.
Характерними вторинними мінералами гранітоїдів є хлорити, що розвиваються по біотитах та амфіболах, утворюючи по
них повні псевдоморфози заміщення. Плагіоклази олігоклазового складу заміщуються серицитом, а ядерні частини зональних
таблиць більш основного складу – сосюритом, а інколи добре
утвореними кристалами епідоту та кліноцоїзиту. Їхня поява є
досить важливою діагностичною ознакою процесу розкислення
зональних плагіоклазів, що втратили внаслідок вторинних змін
ознаки первинної зональної будови.
При метасоматичному зміненні меланократових гранітоїдів
епідот і кліноцоїзит разом з хлоритом нерідко заміщують рогові
обманки. Це супроводжується появою кристалів та агрегатів
сфену, апатиту і піриту. У лейкократових породах може спостерігатися вторинний мусковіт, який розвивається по плагіоклазу і
частково або повністю заміщує пластини біотиту, утворюючи
специфічні різновиди – двослюдяні та мусковітові граніти.
Характеристика родин. До родини гранодіоритів належать тоналіти (1893, перевал Тоноле, г. Адамелло, АльтоАдідже, Італія) та гранодіорити (1893). Ці породи характеризуються різкою перевагою плагіоклазу (25–45 % An) над калієвим польовим шпатом, кількість якого зазвичай не перевищує
20 %. Загальний вміст кольорових мінералів становить приблизно
8–25 %, а кварцу від 18 до 25 %. У більшості гранодіоритів вміст
біотиту перевищує кількість амфіболу. Спостерігаються всі переходи від чисто біотитових до амфібол-, авгіт- і гіперстенвмісних різновидів. Залежно від вмісту темноколірних мінералів виділяються мезо-, мелано- та лейкократові різновиди.
Гранодіорити гіпабісальних фацій досить часто характеризуються порфіроподібною структурою і зональною будовою плагіоклазів порфіроподібних виділень, що обростають калієвим
польовим шпатом. В основній масі таких гранодіорит-порфірів
калішпат разом із кварцом часто формують мікропегматитові
зростки, що виповнюють інтерстиції між зернами плагіоклазу.
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Родина гранітів об'єднує досить широкий спектр порід із
вмістом SіO2 від 68 до 73 % при сумі (Na2O + K2O) < 7 %. До
цієї родини належать плагіограніти та низьколужні граніти та
їхні різновиди. Більшість дослідників вважають, що до гранітів
належать породи, які містять від 20–30 до 40–50 % кварцу при
кількості темноколірних мінералів не вище 10 %. Польові шпати
в них репрезентовані кислим плагіоклазом і калієвим польовим
шпатом. У більшості гранітів темноколірні мінерали представлені слюдами – найчастіше біотитом, значно рідше – біотитом і
мусковітом (двослюдяні граніти), або біотитом та амфіболом.
Перехідні до гранодіоритів різновиди гранітів називають
адамелітами (1890, г. Адамелло, Альто Адідже, Італія). Вони
характеризуються підвищеним вмістом плагіоклазу, кількість
якого завжди більша за калієвий польовий шпат, підвищеною
його основністю (25–30 % Аn проти 10–25 % Аn у власне
гранітах), пониженим вмістом кварцу (~25 %) та максимальним для гранітів вмістом темноколірних мінералів – 8–
10 %, серед яких поряд з біотитом присутня звичайна рогова
обманка і навіть піроксени. Серед акцесорних мінералів у помітних кількостях зустрічаються апатит, циркон, сфен та ортит, характерні для власне гранітів.
Граніти, в яких польові шпати представлені головним чином
плагіоклазами (при вмісті калішпату менше 10 %), називаються
плагіогранітами, а їхні різновиди, що складені кислим плагіоклазом (альбіт-олігоклазом) близько 70 %, кварцом – близько 25–
30 %, невеликою кількістю темноколірних мінералів, називають
трондьємітами (1916, Трондхейм, Норвегія).
Специфіка умов кристалізації гранітів відбивається на характері їхнього складу. Серед них поширені двослюдяні біотит
мусковітові, мусковіттурмалінові різновиди. Особливу різновидність утворюють так звані гіперстенові граніти, серед яких
двопольовошпатові різновиди дістали назву чарнокітів (1900,
пам'ятник Дж. Чарноку, Калькутта, Індія), а плагіоклазові –
ендербітів (1936, Земля Ендербі, Антарктида). Чарнокітоїди
магматичного походження відомі на Балтійському щиті, у глибоко еродованих блоках Алданського та Анабарського щитів, у
південно-східній частині Африканського континенту, у півден111

но-східній частині Індії (у районі Мадрасу), у Верхньому Побужжі, Приазовському блоці Українського щита та інших найдавніших щитів світу.
Чарнокітоїди – це середньо- та грубозернисті породи темноабо світло-сірого забарвлення. Вони складені із кварцу (20–50 %),
калієво-натрієвого польового шпату (до 10 % в ендербітах і приблизно 50 % у власне чарнокітах), олігоклазу, кількість якого може змінюватися в широких межах, плеохроюючого гіперстену.
Іноді до цих мінералів додається гранат, діопсид і біотит.
Особливістю чарнокітів є асоціація багатого альбітом калієво-натрієвого польового шпату з олігоклаз-андезином, олігоклазовий склад пертитів розпаду в калішпатах і численні антипертити в плагіоклазах. Характерними акцесорними мінералами є
циркон та апатит. Присутність гіперстену та антипертитова будова плагіоклазів свідчить про можливість їхньої кристалізації із
"сухої" високотемпературної магми.
До родини лейкогранітів належать породи із вмістом
SіO2 > 73 %, сумою лугів (Na2O + K2O) до 8 % і низьким вмістом
Са, Fe, Mg. Порівняно з власне гранітами лейкограніти характеризуються більшим вмістом кварцу, кислішим складом плагіоклазу (альбіт, альбіт-олігоклаз), низьким (зазвичай < за 3 %) вмістом кольорових мінералів, здебільше представлених слюдами –
біотитом і мусковітом. Вони характеризуються підвищеною залізистістю та глиноземистістю біотитів і вкрай низьким вмістом
магнетиту. О. О. Маракушев вважає, що ці породи тісно асоціюють з вулканітами і належать переважно до гіпабісальних фацій. Більшість гранітів вулканічних асоціацій кристалізуються за
високого флюїдного тиску, що й зумовило розширення області
стійкості кварцу, взаємну розчинність компонентів польових
шпатів, перевагу калішпатів багатих на альбітову складову над
плагіоклазами. Тому модальний і нормативний склад гіпабісальних гранітів дуже різниться.
Жильні породи гранітних масивів представлені ашистовими різновидами (мікрогранітами, гранодіорит- та гранітпорфірами, аплітами) з близьким до відповідних глибинних порід мінеральним і хімічним складом і відрізняються від них головним чином структурою – порфіровою або афіровою.
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Термін апліт (1823, грец. άπλόος – простий) було введено у
практичну геологію К. Розенбушем (1907) для позначення жильних порід гранітного складу, що не містять кольорових мінералів. Апліти утворюють жили потужністю від декількох сантиметрів до декількох метрів, які перетинають материнські породи.
Склад аплітів тісно корелюється зі складом вмісних порід. Так,
двопольовошпатові граніти супроводжуються двопольовошпатовими аплітами, а плагіограніти, відповідно, – плагіоаплітами,
складеними тільки кислими плагіоклазами й кварцом.
До діашистових різновидів належать гранітні пегматити
(1913, грец. πήγματος – міцний зв'язок), які кристалізуються із
залишкових розплавів і переважно складені пізніми мінералами.
Це крупно- та гігантозернисті породи. У зв'язку з неоднорідною
або зональною будовою тіл, які вони утворюють, спостерігаються значні варіації розмірів кристалів і структур у різних зонах при приблизно однаковому валовому складі.
Умови залягання та поширеність. За складом і походженням усі гранітоїдні породи поділяються на А – анорогенні,
І – магматичні, M – мантійні та S – осадові типи.
До А-типу (1979, Loіsell & Wones) належать типові гранітоїдні породи рифтових зон і внутрішніх областей стабілізованих
континентальних плит. Вони можуть бути помірнолужними або
з підвищеною лужністю, але з низьким вмістом CaO та Al2O3,
високим Fe/(Fe + Mg), K2O/Na2O та K2O. Породи складаються із
кварцу, К-польового шпату, незначної кількості плагіоклазу та
залізистого біотиту, а іноді лужного амфіболу.
І-тип гранітів (1974, Chappell & Whіte) об'єднує низку метаглиноземистих вапнисто-лужних гранітних порід від тоналітів
до гранітів, які складаються суттєво із кварцу та перемінної кількості плагіоклазу, лужного польового шпату, рогової обманки
й біотиту. Мусковіт у цих породах відсутній.
До М-типу (1979, Whіte) належать гранітоїдні породи, які
зустрічаються в деяких континентальних окраїнах і мають хімічний та ізотопний склад островодужних вулканічних порід.
Вважається, що М-граніти утворилися при частковому плавленні субдукованної земної кори.
S-тип (1974, Chappell & Whіte) об'єднує ультраглиноземисті
гранодіорити та граніти, які характеризуються суттєвою кіль113

кістю кварцу, лужного польового шпату та плагіоклазу з доповненням мусковіту, алюмосилікатів, гранату та/або кордієриту.
Рогова обманка зустрічається дуже рідко. Індекс "S" означає, що
джерело виникнення порід має осадовий (пелітовий) склад.
Гранітоїди нормального ряду – найпоширеніші серед порід
кислого складу. У складчастих поясах і на платформах вони
утворюють як власні гранітоїдні масиви, складені гранітами,
гранодіоритами, іноді діоритами, так і складні масиви, де утворюють безперервні або контрастні асоціації з габроїдами. Гранітоїди можуть бути тісно пов'язані з близькими за складом і віком вулканогенними породами, що входять до складу вулканоплутонічних формацій і утворюють глибинні плутони. Вони залягають серед глибокометаморфізованих порід, з якими пов'язані поступовими переходами через мігматити.
Розміщення масивів гранітів контролюється регіональними розломами та вузлами їхнього перетину, а їхнє формування здебільшого відбувається на орогенному або посторогенному етапах розвитку
регіонів і на стадії їхньої тектономагматичної активізації. Досить
часто вони тісно пов'язані з проявами інтенсивного кислого вулканізму і входять до складу вулкано-плутонічних комплексів (напр.,
неогенові масиви Кавказу, зокрема Ельджуртинський масив).
Меншою мірою вони характерні для геосинклінального етапу, де входять до складу габро-плагіогранітних серій і асоціюють з потужними товщами толеїтових базальтів, із кременистими осадками та з альпінотипними гіпербазитами і габроїдами.
За умовами становлення гранітоїди поділяються на алохтонні
– переміщені на велику відстань від області генерації розплаву, і
автохтонні – масиви, що застигли на місці утворення магматичного осередку. Магми, переміщені на велику відстань від області генерації, формують невеликі гранітоїдні масиви штокоподібної форми до 50–150 км у діаметрі. Вони мають інтрузивні контакти із вмісними породами. Бокові та апікальні частини масивів досить часто перетинаються відповідно серією апофіз і жил,
а самі породи ендоконтактних зон характеризуються зменшенням зернистості, досить частою присутністю ксенолітів – відторженців покрівлі та дрібних слабоороговикованих глибинних
порід. Масиви звичайно мають багатофазну будову за участю
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декількох глибинних фаз і серій внутрішньокамерних ін'єкцій
жильних гранітів і пегматитів в апікальні частини.
Найбільший об'єм (до десятків тисяч кубічних кілометрів при
площі виходу в тисячі квадратних кілометрів) становлять батоліти, які формують величезні пластиноподібні тіла з вертикальною
потужністю до 10–15 км. Вони проривають складчасті товщі, мають у більшості своїй круті контакти і переважно гранодіоритовий склад. Батоліти та штоки часто інтрудують шляхом магматичного заміщення без суттєвого порушення структури вмісних порід. На фронті гранітизації залежно від складу заміщуваних порід
можуть виникати всілякі контаміновані розплави, які вміщують
різноманітні за складом і розміром останці (скіаліти) без суттєвого порушення первинних умов їхнього залягання.
Згідні гранітоїдні тіла, які майже не переміщені з областей магмогенерації, залягають серед метаморфізованних товщ, мають значні розміри (до перших тисяч квадратних кілометрів), приурочені
до великих виступів кристалічного фундаменту давніх щитів і характеризуються згідними поступовими контактними переходами у
вмісні породи. Останні супроводжуються найбільш потужними
зонами ін'єкціювання та мігматизації. Тому точну межу між гранітоїдами та вмісними породами провести просто неможливо.

4.2.2. Вулканічні породи
Як і в глибинних аналогах вміст лугів у кислих вулканічних
породах нормального ряду не перевищує 8 %. При цьому від
дацитів до ріолітів разом зі збільшенням S іO2 зменшується
вміст CaO, MgO та FeO. Зміна хімічного складу відбивається
на мінеральному складі та зовнішньому вигляді породи. До цієї
групи належать вулканічні породи, що за вмістом кремнекислоти поділені на родини: дацитів – від 64 до 68 %, ріодацитів –
68–73 % та ріолітів – 72–78 %. Породи із вмістом S іO2 у 62–
64 % відносять до порід проміжного складу – андезидаци-тів.
Таким чином, за класифікацією, що пропонується, дацити (1863
p., римська провінція Дакія, Трансільванія, Румунія) є вулканічними аналогами гранодіоритів, ріодацити (1913) – власне
гранітів ( переважно низьколужних ), а ріоліти ( 1860, грец.
ρυολίτη – текти) – лейкогранітів (табл. 4.2).
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Т а б л и ц я 4 . 2 . Характеристика кислих вулканічних порід нормальної лужності
(64  SіO2  78; 5  (K2O + Na2O)  8)
Типоморфні
мінерали
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Мінеральний
Види
склад
Вкрапленики:
Pl (Olg–And), Am, Bt
± Qu, Px, Mt
Плагіодацит Pl, Am, Bt
Основна маса:
Pl, Qu, Bt
± Am, Fsp, Px, Vt
Вкрапленики:
Pl (Olg), Bt, Am
± Qu, Fsp, Px, Mt
Дацит
Pl, Bt, Am
Основна маса:
Pl, Qu, Fsp, Bt
± Am, Px, Vt
Вкрапленики:
Pl (Olg), Qu
± Bt, Hbl, Mt
ПлагіоріоPl, Qu
дацит
Основна маса:
Pl (Ab-Olg), Qu, Bt
± Fsp, Hbl, Vt
Вкрапленики:
Pl (Olg), Qu, Bt, Fsp
Pl, Fsp, Qu, ± Hbl, Mt
Ріодацит
Bt
Основна маса:
Pl (Ab-Olg), Qu, Bt, Fsp
± Hbl, Vt

SіO2

Хімічний склад, %
TіO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO

64–68 0,2–1 13–18 1,5–3

1–5

Na2O

K2O

0,5–4 2,5–6 2,5–5

0,2–
2,5

65–69

0,5–
13–16 1–2,5 0,5–4 0,5–3
0,8

68–73

0,1–
0,2–
13–17
0,6
2,5

0,5–
3,5

68–73

0,2–
0,2–
12–16
0,5
2,0

0,.5–
3,0

CaO

2–4

2–4

1–3,5

0,2–2 0,2–4

3,5–
5,5

0,5–3

0,2–
1,5

2–4

2–4,5

1–2,5

Закінчення табл. 4.2
Види

Типоморфні
мінерали

Плагіоріоліт Qu, Pl

Ріоліт

Qu, Pl, Fsp

Мінеральний
склад
Вкрапленики:
Qu, Pl (Ab-Olg)
± Bt, Hbl, Mt
Основна маса:
Qu, Pl (Ab), Bt
± Fsp, Hbl, Vt
Вкрапленики:
Qu, Pl (Ab-Olg), Fsp
± Bt, Hbl, Mt
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Основна маса:
Pl (Ab, Olg), Fsp, Qu, Bt
± Hbl, Vt

SіO2

TіO2 Al2O3

Хімічний склад, %
Fe2O3 FeO MgO

CaO

Na2O

K2O

72–78

0,1–
12–15 0,1–2 0,5–2 0,1–1 0,5–3
0,2

4–6

1–3,5

73–78

0,1–
0,1–
10–14
0,3
1,5

2–4

3–6?

0,5–2

0,1–
0,5

0,3–2

Дацити зазвичай більш меланократові, ніж ріоліти, вони частіше мають порфірову будову і майже не утворюють у вкраплениках звичайний для ріолітів кварц, але характеризуються підвищеним вмістом серед вкраплеників темноколірних мінералів.
Останні іноді бувають присутніми в ріодацитах і майже не трапляються в ріолітах. За співвідношенням K до Na, а відповідно, за
присутністю чи відсутністю калієвих польових шпатів серед порід родин ріодациту та ріоліту виділяються різновиди плагіріодацитів і плагіоріолітів.
Структури. Кислі вулканічні породи нормального ряду можуть мати як порфірову, так і афірову будову. Загальна кількість
вкраплеників залежно від походження порід може коливатися в
досить широких межах від поодиноких кристалів до 30–40 %, а
в окремих ігнімбритах навіть до 60–70 %. Структури основної
маси кайнотипних порід представлені вітрофіровою, сферолітовою, мікролітовою, мірофельзитовою, мікроаплітовою і мікропойкілітовою. Фельзитова та сферолітова структури більш характерні для ріолітів, а мікролітова для дацитів. Інші структури
спостерігаються в обох родинах. Висококремнеземисті магми, з
яких кристалізуються ріоліти, характеризуються дуже високою
в'язкістю, яка перешкоджає дифузії іонів і росту кристалів. Тому
склуваті структури для них більш притаманні, ніж для середніх
та основних порід, які утворюються з менш в'язких магм.
При швидкому переохолодженні (загартуванні) кислі магми
застигають у вигляді скла. Такі породи називають обсидіанами,
а при високій кавернозності – пемзами. Обсидіани містять дуже
невелику кількість води (менше 1 %). При більшому її вмісті
(2–6 %) у кислому склі утворюється перлітова окремість,
обумовлена численними сферичними тріщинками, концентрично розташованими відносно тісно зближених центрів. Породи з
такою текстурою називають перлітами.
У кременистому склі досить часто проявлені текстури течії.
Така будова порід називається флюїдальною. У штуфах, а іноді
й у шліфах спостерігаються тонкі, відносно рівні або хвилясті та
зім'яті в дрібні мікроскладки смуги різного кольору з різною
насиченістю кристалітами, які є ембріонами майбутніх кристалів і мікролітів, що практично не реагують на поляризоване сві118

тло. За морфологією кристаліти утворюють волосоподібні, шаблеподібні, гантелеподібні та папоротеподібні індивіди із зародковою структурою піроксенів, кристобаліту та магнетиту.
Оскільки скло метастабільне, то ще при охолодженні магми
воно може перетворитися в мікро- та криптокристалічний агрегат
польового шпату, тридиміту, кристобаліту і кварцу з утворенням
фельзитової або мікрофельзитової структур. При девітрифікації (розкристалізації) переохолодженого скла за температури,
що значно нижче температури ліквідусу для польових шпатів,
можуть виникнути зростки дуже тонких волокон польового шпату з кристобалітом і склом, що радіально розходяться від єдиного
центра – сферолітова структура. За своєю будовою сфероліти
можуть бути простими (з одним центром) і складними, які бувають зональними та блоковими. Так, зокрема, концентрично зональні сфероліти складені з безлічі концентрично розташованих зон
темного та світлого кольору, обумовлених різною кількістю гематиту у сферолітових агрегатах. При перекристалізації сферолітів
у лавах, що застигають у наземних умовах, волокна кварцу та
польового шпату збільшуються з одночасним відокремленням,
зберігаючи реліктову радіально-променисту будову. У морських
умовах перекристалізація сферолітових лав супроводжується розривом волокон польових шпатів з утворенням дрібних їхніх вростків, безладно розташованих у зернах кварцу. Сфероліти при
цьому мають вигляд округлих утворень, що згасають як монокристал кварцу, в якому включення польових шпатів настільки тонкі,
що стають майже невидимими, як часткове помутніння кварцу.
Структури основної маси палеотипних порід трохи відрізняються
від первинних. Перш за все в них відсутнє вулканічне скло. Тому
внаслідок перетворення склуватої основної маси виникають вторинні структури перекристалізації, які відрізняються відносною величиною зерен і нерівномірнозернистою будовою. У лавах, що кристалізувалися в наземних умовах, дрібні виділення кварцу фельзитових
структур перетворюються у великі (до 0,3–0,5 мм) ізометричної форми зерна із зубчастими обмеженнями. При цьому щільно розташовані зерна кварцу включають у себе різноорієнтовані ідіоморфні виділення польового шпату з утворенням мікропойкілобластових
структур (слово бласто, або бластез означає перекристалізацію у
твердому стані без розчинення та розплавлення).
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Іноді внаслідок інтенсивної перекристалізації польові шпати
відокремлюються у вигляді подовжених деревоподібних утворень, унаслідок чого структура основної маси наближається до
мікродіабластової або гранофірової.
Мінерали. Головними мінералами кремнекислих ефузивів є
плагіоклази, кварц, калієво-натрієві польові шпати та біотит.
Другорядними – клінопіроксени, гіперстен, рогова обманка,
титаномагнетит. Дуже рідко зустрічаються сильнозалізистий
олівін і гранат. До акцесорних мінералів належать: апатит,
циркон, сфен, монацит. Перелічені породотвірні мінерали
спостерігаються як серед вкраплеників, так і в основній масі.
Найпоширенішими вкраплениками цих кислих вулканічних
порід є плагіоклаз, склад якого змінюється від олігоклазуандезину в ріолітах до основного андезину і навіть лабрадору в
дацитах. Залежно від основності порід і від кількості вкраплеників склад плагіоклазів в основній масі значно кисліший, яким є
олігоклаз, а в ріолітах – найчастіше альбіт. Зональні кристали в
ріолітах спостерігаються відносно рідко, тоді як у ріодацитах і
дацитах вони присутні майже постійно. Частіше за все відмічається проста пряма зональність з різницею між центральною та
крайовою зонами в 10–12 номерів. Склад зовнішніх кайм при
цьому відповідає складу мікролітів основної маси. У деяких кислих породах дацитової та ріодацитової родин спостерігається
декілька генерацій плагіоклазів, серед яких присутні як лабрадори (перша генерація), так і олігоклази (остання генерація). У
таких породах досить часто в плагіоклазах спостерігається плямиста зональність, яка зумовлена частковим розчиненням ранніх глибинних мінералів-вкраплеників (можливо, навіть ксеногенного походження) під час підйому розплаву в приповерхневі
камери, де відбувається їхня резорбція. Подальша кристалізація
приводить до утворення вкраплеників зі збереженням реліктових ядер у вигляді плям. Високий ступінь їхньої впорядкованості підтверджує їхню глибинну природу (на відміну від невпорядкованих зовнішніх кайм кристалів і мікролітів основної маси,
що є типовими для приповерхневих умов кристалізації).
Калієвонатрієві польові шпати у вигляді вкраплеників присутні переважно в ріолітах і ріодацитах. У кайнотипних ріолітах
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досить часто вони репрезентовані санідином та анортоклазом, що
містять від 20 до 60 % альбітової складової. При вторинних змінах вулканітів і переході їх у палеотипний стан санідин заміщується ортоклазом і мікрокліном. Калішпат основної маси, як і
плагіоклаз, разом з яким вони утворюють мікрофельзитові скупчення, характеризується низькою впорядкованістю.
Кварц у вкраплениках ріолітів утворює ізометричні, частково
кородовані біпірамідальної форми високотемпературні кристали
(-модифікації, або псевдоморфози -кварцу по -кварцу). В основній масі кварц інколи розпізнається також у мікрофельзиті.
Темноколірні мінерали в кислих вулканітах мають обмежене
поширення і найчастіше репрезентовані біотитом. Проте серед
вкраплеників дацитів частіше спостерігається рогова обманка, а
інколи піроксени.
Загальною особливістю біотитів вкраплеників є менша залізистість порівняно з біотитами їхніх глибинних аналогів (30–50 %
проти 70–80 %), висока оксидність і титановість. У більшості випадків вкрапленики біотитів формують добре огранені шестигранні кристали, що посідають за складом проміжне положення
між анітом і сидерофілітом. Фенокристали біотитів досить часто
опацитизовані, тобто заміщені по краях у вигляді кайми, а інколи
і повністю непрозорою речовиною, складеною головним чином
оксидами заліза.
Рогова обманка досить часто зустрічається серед вкраплеників
дацитів і дуже рідко – ріолітів. Звичайно вона утворює ідіоморфні
кристали у вигляді призм, частково або повністю опацитизованих.
Ромбічний піроксен може бути представлений вкраплениками
гіперстену в дацитах і ріодацитах, і дуже рідко – у ріолітах. Його
вміст рідко перевищує 3 %. У більшості випадків він має досить
велику залізистість (30–35 %), яка зростає від дацитів до ріолітів.
Моноклінні піроксени розповсюджені вкрай обмежено, інколи спостерігаються в дацитах. Форма їхніх кристалів призматична. За складом вони належать головним чином до фероавгітів.
У деяких кремнекислих породах присутні окремі кристали
вкраплеників олівінів, що представлені округлими зернами
фаяліту.
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Серед рудних мінералів, характерних для вкраплеників кислих порід, треба відмітити титаномагнетит, ільменіт і тверді
розчини шпінелі.
Поодинокі зерна гранату, якщо вони присутні в породах, як,
наприклад, у ріодацитах і дацитах Закарпаття, збагачені альмандиновою складовою. Звичайно це добре грановані кристали темно-червоного кольору.
Серед акцесорних мінералів досить поширені три генетичні
групи мінералів: ранньомагматичні, що кристалізуються одночасно з мінералами вкраплениками, – титаномагнетит, апатит,
циркон, іноді ортит; пізньомагматичні, що належать до часу
формування основної маси, – магнетит, голчасті кристали циркону та апатиту; постмагматичні, гідротермального походження – флюорит, сульфіди та самородні метали. Найпоширенішими є апатит і циркон, а в деяких дацитах також сфен та ортит. У пустотах, що досить часто утворюються при застиганні
лав, часто спостерігаються кристали кристобаліту, тридиміту,
флюориту, кальциту, халцедону, польових шпатів і слюди.
Основна маса кайнотипних кремнекислих порід складена
головним чином склом, у яке занурені мікроліти, кристали та
тоненькі зростки кварцу, санідіну, плагіоклазу і рудних мінералів. В основній масі ріолітів присутній кристобаліт.
Умови залягання і поширеність. Кислі вулканіти нормального ряду натрієвої серії входять переважно до складу контрастних і безперервних асоціацій ранньогеосинклінальної та ранньоорогенної стадії розвитку складчастих поясів, а другої серії – пізньоорогенної стадії. В останній вони приурочені до областей активізації жорстких структур (серединних і крайових масивів) платформного типу.
Породи натрієвої серії генетично пов'язані переважно з виверженнями центрального типу. Серед порід цієї серії порівняно
мало поширені короткі до перших кілометрів, але досить потужні
до 100–150 м лавові потоки, що обумовлено значною в'язкістю
їхніх розплавів. Трохи частіше зустрічаються породи екструзивних фацій. Проте найбільшого об'єму досягають породи експлозивного походження. Для фронтальних частин лавових потоків,
як і для крайових частин екструзій характерні лавобрекчії, скла122

дені уламками лавових корок, зцементованих такою ж за складом
і будовою лавою. Для екструзій, які досить часто мають форму
куполів видавлювання, характерна також присутність на схилах
так званої купольної брекчії. Вона виникає внаслідок розтріскування застигаючої в'язкої магми в періоди росту куполів.
Унаслідок катастрофічної вибухової діяльності вулканів, яка
супроводжується виверженням кислих лав, формуються товщі
крихкого пірокластичного матеріалу – тефри. За подальшої літифікації та цементації останні переходять у різноманітні туфи.
Вулканічний попіл туфів кислого складу характеризується специфічними особливостями і являє собою дрібні осколки скла
рогульчастої, серпоподібної або клиноподібної форми. Вважається, що формування рогульок здійснюється внаслідок руйнування пемзових утворень при вибухах газів, що розширяються.
Такому процесу з розтріскуванням уже частково застиглого розплаву сприяє підвищена в'язкість магм. Якщо викид пірокластики здійснюється ще в пластичному стані, попелові частки мають
округлу форму з оплавленими краями. При виверженні типу випалювальних хмар за рахунок дуже високої температури розпилених крапель розплаву утворюються пірокластичні лави з потоковою або покривною формою залягання, але із внутрішньою
пірокластичною будовою, що виникає при зварюванні окремих
часток попелу. У назвах порід зафіксовано різні погляди на їхнє
походження: спечені туфи та ігнімбрити – на пірокластичне
експлозивне утворення, туфолави – на лавокластичну природу.
Першого погляду дотримувався П. Маршалл, що вперше ввів
термін ігнімбрит (іgnіs – вогонь, іmber – злива) або спечений
туф. Він вважав, що ігнімбрити утворюються шляхом випадання
з великих хмар у вигляді зливи розплавлених краплин магми. Ці
краплини мали настільки високу температуру, що, досягаючи
земної поверхні, зварювалися між собою і створювали пірокластичні породи з попелястою будовою. На відміну від П. Маршалла, Р. Штайнер показав, що ігнімбрити можуть мати ефузивну
природу, а пірокластична структура виникає внаслідок флюїдномагматичної диференціації розплаву на дві рідини, що не змішуються і мають різну швидкість застигання. Попелові, точніше
попілоподібні частки виникають за рахунок раннього застигання
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більш основних дегазованих високотемпературних відокремлень скла у кислому дуже рухомому збагаченому леткими компонентами розплаві.
На думку Н. В. Короновського та В. Г. Молявка, можуть існувати ігнімбрити як ефузивного, так і пірокластичного генезису, які так чи інакше виникають унаслідок флюїдно-магматичного розшарування насиченої леткими компонентами магми.
Загальні петрографічні та петрохімічні властивості порід другої
серії, а також висока роль флюїдів в їхньому формуванні дозволили об'єднати їх у так званий флюїдпорфіровий комплекс, який
характеризується специфічними умовами утворення та будовою.
Кількість вкраплеників у цих породах досить висока (30–50,
а іноді навіть 70–80 %), що значною мірою разом з іншими
структурними особливостями відрізняє їх від кислих порід першої серії незалежно від кінцевих умов становлення. Для них характерні також розтріскані, частково або повністю дезінтегровані кристали вкраплеників, роздрібнені частини яких розтягуються у вигляді шлейфу вздовж флюїдальності ефузивних ігнімбритів (туфолав). Поряд з фенокристалами та їхніми осколками досить часто зустрічаються повнокристалічні пегматоїдні та гранофірові зростки. У ф'яме, що також орієнтовані за флюїдальностю, іноді спостерігаються газові пухирці, периферійні частини
яких розірвані. Це придає ф'яме нерівні рвані обриси, схожі на
контури крупних часток попелу туфів. Детальний аналіз ігнімбритів Ельбрусу показав, що в одній і тій самій породі можуть
бути присутніми декілька типів ф'яме різного складу, будови та
розміру. При цьому виділяються пузирчасті пемзоподібні ф'яме
зі сплющеними щілиноподібними порожнинами, орієнтованими
паралельно флюїдальності, ф'яме з поодинокими пухирцями та
суцільні, повністю склуваті (обсидіанового або перлітового типу). Як показав аналіз їхнього складу, вони закономірно розрізняються не тільки за газонасиченістю, але й за вмістом і співвідношенням лугів, кремнекислоти, титану, заліза, магнію, а як
наслідок – за показниками заломлення. Неоднорідними показниками заломлення характеризується також склуватий базис, що
їх оточує. У палеотипних різновидах попеляста структура основної маси спостерігається завдяки нерівномірному розподілу
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вторинних мінералів, які утворюються за рахунок розкладання
різного за складом скла ф'яме та маси, що їх оточує.
Субвулканічні породи натрієвої серії можуть формувати також дайки, штоки та тіла складної форми, де вони практично не
відрізняються від відповідних за складом порід лавових потоків,
за винятком інколи трохи більшого ступеня кристалічності основної маси і більш однорідної внутрішньої будови (у них рідше
спостерігається флюїдальність і пузирчастість). Породи субвулканічних фацій цієї серії найчастіше репрезентовані автомагматичними брекчіями – різновидом порід з дуже високим вмістом
оплавлених, резорбованих і роздроблених вкраплеників (до 40–
60 %), представлених декількома генераціями.
Породи калієво-натрієвої серії пов'язані головним чином з
виверженнями тріщинного типу з об'ємами в сотні тисяч кубічних
кілометрів, що в сотні разів перевищує об'єми вивержень натрієвої
серії. Унаслідок цього процесу утворюються величезні вулканотектонічні депресії та покрови, які займають площу в сотні квадратних кілометрів при потужності в сотні метрів, навіть кілометрів.
Наприклад, на Верхньочегемському ігнімбритовому плато на
Кавказі загальна потужність ріолітів і ріодацитів досягає майже
2 км з поступовими переходами між породами різної кремнекислотності, що створює враження їхнього формування в один
етап вулканічної діяльності.
Породи калієво-натрієвої серії часто входять до складу
вулкано-плутонічних
комплексів
і
репрезентовані
комагматичними інтрузивними та вулканічними породами.
Формування їх проходить в одних і тих самих структурних
зонах і схожому тектонічному режимі на пізньоорогенних
стадіях розвитку земної кори з масовим виверженням
ігнімбритів, утворенням вулкано-тектонічних депресій та
кальдер і становленням на глибині гранодіорит-гранітних і
монцодіорит-гранітних інтрузій
З кислими вулканітами пов'язано формування родовищ кольорових, благородних, радіоактивних і рідкісних металів. У породах, що асоціюють з базальтами, формуються сульфідні родовища – мідні, мідно-цинкові та поліметалеві.
З кислими породами вулканоплутонічних асоціацій пов'язані
поліметалеві, золото-срібні, олов'яні, мідні з молібденом, сріб125

лом, ртутні та миш'якові, молібденіт-уранові, берилієві, флюорит-бертрандитові родовища.
Найкисліші породи використовуються як нерудні корисні копалини. Ігнімбрити та схожі з ними породи знаходять застосування в будівництві. З обсидіанів виготовляють прикраси, які в
останній час стають досить популярними. Здатність перлітів
спучуватися, збільшуватися в об'ємі в 10–15 разів використовується для вироблення спученого піску та щебеню, що знаходить
широке застосування в будівництві для створення звуко- та теплоізоляційних легких бетонів.

4.3. Кислі породи сублужного ряду
До групи кислих порід сублужного ряду належать породи,
що характеризуються підвищеним (більше 8 %) вмістом лугів і
лужних польових шпатів (калієво-натрієвого польового шпату,
значно рідше − альбіту).

4.3.1. Плутонічні породи
До сублужних киcлих плутонічних порід належать граніти і
гранітоїди, що об'єднуються в три родини – граносієнітів (за
Міжнародною класифікацією – сієногранітів) (64–69 % SіO2),
сублужних гранітів (69–73 % SіO2) і сублужних лейкограні
тів (SіO2 > 73 %), які відрізняються від відповідних родин нормального ряду з таким самим вмістом SіO2, підвищеним вмістом
лугів (K2O + Na2O), звичайно більшим за 8 %, а також підвищеним вмістом калішпату, більшим за плагіоклаз, та кислим складом останнього – олігоклазом і альбітом Дані про кількісні
співвідношення мінералів у породах родин наведено в табл. 4.3.
Породи родини граносієнітів за складом посідають проміжне положення між гранітами та сієнітами. Тому їхній склад порівняно з породами нормального ряду родини гранодіоритів характеризується підвищеним вмістом калішпату відносно плагіоклазу.
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Т а б л и ц я 4 .3 . Характеристика кислих плутонічних порід сублужного ряду
(64  SіO2  78; 4  (K2O + Na2O)  8)
Хімічний склад, %
Мінеральний
Види
склад, %
SіO2 TіO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O
Fsp – 25–50
Граносієніт
Fsp, Pl, Qu,
Pl – 15–25
0,5–
(сієногра64–68 0,5–1 13–19 0,5–3
0,1–3 1–5
3–5
3–6
Am, Bt, Px
4,5
Qu – 15–25
ніт)*
Am, Bt, Px – 5–15
Fsp – 10–20
МікроклінPl – 30–45
0,1–
1,5–
Fsp, Ab, Qu Qu – 25–35
69–73
14–18 Сл.–2 0,1–3 Сл.–1
2,5–6 2,5–7
альбітовий
0,5
2,5
граніт
Bt, Mu,
Am, Px, Mt – 3–10
Fsp – 55–65
Pl – 1–10
Сублужний Fsp, Qu,
0,2–
0,5–
3,5–
Qu – 30–35
70–73
12–16 1–1,5
1–2 0,3–1
4–7
граніт
Mu(Bt), Am
0,5
1,5
4,5
Mu (Bt),
Am, Gr – 3–10
Fsp – 30–55
Сублужний
Pl – 10–30
Сл.–
0,1–
Сл.–
73–77
12–15
0,5–2
0,5–2 3–5,5 2–5,5
Qu, Fsp, Pl
лейкограніт
0,3
1,5
0,3
Qu – 30–40
Bt (Mu), Am – 1–5
Fsp – 30–55
Сублужний
Pl – 10–30
Сл.–
0,5–
Сл.–
3,5–
4,5–
73–77
12–14
0,5–2
0,1–1
Qu, Fsp
аляскіт
0,3
1,5
0,5
4,5
5,5
Qu – 30–40
Bt (Mu), Am – 1–5
*За міжнародною класифікацією термін сієнограніт використовується для порід із вмістом кварцу > 20 %, а термін
кварцовий сієніт для порід із вмістом кварцу 5–20 %.
Типоморфні
мінерали
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Звичайно це зернисті сірувато-розові або червоно-сірі породи,
до складу яких входить калішпат – мікроклін або ортоклаз, плагіоклаз (олігоклаз-андезин), кварц і мафічні мінерали (рогова обманка, біотит, значно рідше клінопіроксен). Залежно від вмісту
окремих породотвірних мінералів виділяються піроксенові, біотитові, амфіболові, мікроклінові та ортоклазові різновиди. Виділяються також різновиди залежно від хімізму порід. До цієї родини можна віднести граніти-рапаківі. Рапаківі (1694, фін. rapa –
гнилий, kіvі – камінь) охоплюють низку порід, склад яких змінюється від граносієнітів до сублужних гранітів. Характерною рисою рапаківі є овоїдальна будова порфіроподібних кристалів калієвого польового шпату, часто оточених олігоклазовою оболонкою. Середньозерниста основна маса гранітоїдів, в яку занурені
овоїди, складена дипірамідальним кварцом чорного кольору, рожевими кристалами ортоклазу або мікрокліну, сірим плагіоклазом (альбіт-олігоклазом), сильнозалізистими біотитом та роговою
обманкою, а іноді також фаялітом. Характерними акцесорними
мінералами рапаківі є апатит, циркон, флюорит, титаномагнетит.
Структура основної маси рапаківі гіпідіоморфнозоерниста з
ідіоморфізмом кварцу відносно інших мінералів. В апікальних
фаціях масивів рапаківі досить поширені мікропегматитові зростання кварцу з калієвим польовим шпатом. Особливістю хімічного складу рапаківі є підвищений вміст K2O порівняно з Na2O
(6–6,5 % проти 2–2,5 %) і низький вміст MgO порівняно з FeO
(0,4–0,6 % проти 5–6 %).
Серед порід родини сублужних гранітів наявні калішпатові
та мікроклін-альбітові види, головною відміною яких від гранітів
нормального ряду є різка перевага калієвого польового шпату над
плагіоклазом, що знаходить своє відображення як у підвищенні
вмісту лугів взагалі, так і калію зокрема.
Зовнішньо мікроклінальбітові граніти відрізняються світлим, рожевим, сіруватим, жовтуватим, іноді зеленуватоблакитним (амазонітові різновиди) забарвленням, часто неоднорідною плямистою будовою, обумовленою нерівномірним розподілом тонкозернистого цукроподібного агрегату альбіту та
округлих зерен кварцу, присутністю пегматоїдних ділянок.

128

Особливістю мінерального складу мікроклін-альбітових порід є те, що в них, крім головних мінералів – кварцу, альбіту та
калієвого польового шпату, часто присутні другорядні та акцесорні мінерали: літій-залізисті та літій-глиноземисті слюди, топаз, літієві фосфати, турмалін, гранат, флюорит, циркон, монацит, колумбіт, каситерит та інші рідкісні мінерали. Для цих порід характерна сильна варіабельність як кількісного співвідношення головних породотвірних мінералів, так і структур, часто
навіть у межах одного штуфа. Структури, наприклад, можуть
змінюватися від рівномірносередньозернистої гранітової до
порфіроподібної, міаролової пегматитової, мікрогранітової, фельзитової або навіть сферолітової.
Для багатих на фтор і рідкіснометалеві елементи сублужних
гранітів особливо характерна порфіроподібна структура з
цукроподібною дрібнозернистою основною масою, яка містить
великі добре утворені кристали вкраплеників калієвого польового шпату, кварцу, слюд, іноді топазу, зцементованих дрібнозернистим агрегатом переважно лейстоподібного альбіту.
Особливістю хімічного складу мікроклін-альбітових гранітів
є збідненість кальцієм, фемічними компонентами, стронцієм,
барієм, цирконом і рідкісноземельними елементами, а також
збагаченість літієм, рубідієм, берилієм, оловом, цинком, фтором, ніобієм, танталом. За своєю геохімічною спеціалізацією
відомі як літій-фтористі чи рідкіснометалеві гранітоїди.
Серед порід родини сублужних лейкогранітів треба відмітити сублужні аляскіти, в яких кольорові мінерали майже відсутні, а калішпат різко переважає над плагіоклазом аж до повного витиснення. Характерними мінералами аляскітів є кварц, багатий на альбітову складову калішпат, незначна кількість альбітолігоклазу та поодинокі зерна темноколірних мінералів, репрезентованих здебільшого біотитом. Дуже рідко в аляскітах спостерігається фаяліт. Серед акцесоріїв поширені магнетит, гематит, циркон, флюорит, монацит. Характерними структурами
аляскітів є гіпідіоморфно- та панідіоморфнозерниста, часто із
кварцом дипірамідального, а калішпату – таблитчастого обрису.
Вважається, що кристалізація аляскітів близька до евтектоїдної з
одночасною кристалізацією кварцу та калішпату в умовах низь129

кого тиску водяної пари, підвищених температур (750–950 оС),
високої лужності та високого парціального тиску кисню.
Жильні породи гранітоїдів сублужного ряду представлені дрібно- і тонкозернистими ашистовими різновидами глибинних порід.
До діашистових різновидів належать пегматити, які характеризуються зональною будовою. Для самої зовнішньої зони характерна аплітова будова, яка ближче до центра змінюється графічною, де кварц і польові шпати містяться в графічних зростках
("письмовий граніт"). Графічна зона змінюється блоковою, складеною великими блоками кварцу та польових шпатів і окремими
гніздами біотиту або мусковіту. Усередині блочної зони часто
розташовуються відокремлення кварцу. Нарешті, у центральних
частинах деяких пегматитів є величезні порожнини, стіни яких
покриті крупними (інколи до декількох метрів) кристалами гірського кришталю або моріону, польових шпатів, слюд, топазу та
інших мінералів. На Володарськ-Волинському родовищі пегматитів, що на Коростенському плутоні Українського щита, наприклад, були розкриті занориші (пустоти) з кристалами моріону в
декілька тонн і кристалами топазу вагою в декілька десятків кілограмів. Перелік акцесорних мінералів пегматитів значно більший,
ніж у схожих з ними за складом аплітах, що обумовлено великим
вмістом у пегматитах залишкових водних флюїдів, насичених не
тільки бором, фтором і хлором, але й такими елементами, як олово, вольфрам, берилій та ін. Тому в деяких пегматитах поряд із
цирконом, турмаліном, топазом, ортитом, що зустрічаються в аплітах, присутні також берил, апатит, евдіаліт, флюорит, вольфраміт, каситерит, колумбіт, танталіт та деякі інші мінерали, які можуть мати промислове значення.
Послідовність кристалізації зональних пегматитів здійснюється від зовнішніх до внутрішніх зон. У цьому напрямку калієві
польові шпати заміщуються натрієвими, останні мусковітом і,
нарешті, літієвими мінералами. Берили, гранати та турмаліни можуть кристалізуватися на різних стадіях. У пегматитах інколи
зустрічаються андалузит, силіманіт, кіаніт і корунд. Вважається,
що поява цих мінералів в одних випадках обумовлена первинною
кристалізацією високоглиноземистих флюїдів, а в інших – реакцією з високоглиноземистими вмісними породами та ксенолітами.
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Умови залягання і поширеність. Граносієніти поширені
головним чином у платформних областях, де вони формують
величезні масиви, становлення яких відбувалося переважно в
умовах малих глибин (до 3–5 км). Найбільші масиви відомі в
Україні – Коростенський і Корсунь-Новомиргородський, на
Балтійському щиті – Виборзький та Салмінський, а також в Африці, Бразилії та в інших регіонах. Найчастіше граніт-рапаківі
асоціюють з породами габроанортозитової формації.
Сублужні граніти звичайно формують тріщинні, штокоподібні, куполоподібні тіла, кільцеві дайки, трубки, апофізи та куполоподібні виступи більш великих масивів. Вони часом мають
зональну будову, де найбільш глибинні частини складені біотитовими та двослюдяними лейкогранітами, а апікальні – мікроклін-альбітовими, часто амазонітовими гранітами.
Питання про походження мікроклін-альбітових гранітів залишається дискусійним. Існують два погляди: метасоматичний
або постмагматичний та власне магматичний. Згідно з першим
(О. О. Бєус) утворення рідкіснометалевих літій-фтористих мікроклін-альбітових гранітів пов'язано з постмагматичними процесами (калішпатизацією, альбітизацією, грейзенізацією тощо).
За магматичною гіпотезою формування цих гранітів здійснювалося із залишкових апоевтектичних гранітних розплавів при одночасній кристалізації мінералів із розплаву та насичених фтором флюїдів. Доказом можливості магматичного походження
цих гранітів є часто січне положення їхніх масивів відносно
структур вмісних порід, наявність ендоконтактних зон гартування при порівняно слабкому зміненні вмісних порід, нарешті,
існування їхніх ефузивних аналогів – онгонітів.
Мікроклін-альбітові граніти служать прямою пошуковою
ознакою на рідкіснометалеве зруденіння. З ними пов'язані родовища олова, вольфраму, флюориту та інших металів. Досить часто вони самі є рудою на такі елементи, як тантал та ніобій, а
також сировиною для керамічної промисловості.
Аляскіти утворюють як великі масиви (300–600 км), так і дрібні
тіла, що по периферії часто оточені кільцевими дайками гранітпорфірів. Аляскіти входять до граносієніт-гранітних серій, формування яких належить до пізньоорогенних етапів розвитку складчастих областей або тектономагматичної активізації платформ.
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Серед гіпабісальних гранітів досить поширеними є кільцеві
концентричні масиви, складені серією субвертикальних тіл діаметром до декількох кілометрів. Відомі також згідні інтрузіїсили, лаколіти та факоліти, а також діапірові інтрузії, що у вертикальному розрізі мають форму перевернутої груші. Важливим елементом будови таких масивів є їхня вертикальна первинна розшарованість, яка виражається в підвищенні від нижніх частин масивів до їхньої покрівлі вмісту кремнекислоти,
калію, рубідію, свинцю, скандію та олова з паралельним зниженням концентрації магнію, заліза і кальцію, а також їхніх
супутників серед елементів-домішок – ванадію, кобальту, хрому, нікелю, цирконію та літію.

4.3.2. Вулканічні породи
За мінеральним складом сублужні вулканічні породи близькі до порід нормального ряду, відрізняючись від них головним
чином загальною підвищеною лужністю. Виділяються три родини вулканітів – трахідацитів, трахіріодацитів і трахіріо=
літів (табл. 4.4).
Більшість порід, що належать до ряду сублужних вулканітів, відрізняються від утворень нормального ряду обов'язковою
присутністю серед вкраплеників калієвого польового шпату. У
трахідацитах (1908, Е. Міллосевич, Рау Манну, Сассарі,
Сардінія) останні переважають над кількістю вкраплеників
плагіоклазів. У більшості трахіріолітів (1905, В. В. Дервиз,
Мєдовка, П'ятигорськ, Росія) плагіоклаз вкраплеників репрезентований альбітом, рідко – кислим олігоклазом, а в трахі
дацитах – кислим андезином. Склуваті структури основної
маси поширені досить обмежено. Більшість сублужних вулканічних порід характеризується порфіровою будовою, тому
найчастіше називаються трахіріоліт-порфірами та трахіда
цит-порфірами. При цьому на відміну від кислих вулканічних
порід нормального ряду серед вкраплеників сублужних порід
не обов'язкова присутність кварцу. Основна маса в трахідацитах пілотакситова, трахітова, а в трахіріолітах переважно фельзитова та сферолітова.
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Т а б л и ц я 4 . 4 . Характеристика кислих вулканічних порід сублужного ряду
(64  SіO2  78; 4  (K2O + Na2O)  8)
Види

Трахідацит

Типоморфні
мінерали

Pl, Qu, Fsp
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ЛужнопольовоFsp, Ab, Olg
шпатовий
трахіріодацит

Онгоніт

Ab, Qu, Fsp

Трахіріодацит

Fsp, Qu, Pl, Bt

Мінеральний
склад, %
Вкрапленики:
Pl(Olg-And), Qu,
Fsp, Bt, Am ± CPx
Основна маса:
Pl, Qu, Bt,
Am±CPx, Vt
Вкрапленики:
Fsp, Ab, Olg,
Bt±Qu, Px
Основна маса:
Fsp, Qu, Ab,
Bt±Px, Vt
Вкрапленики:
Ab, Fsp, Qu, Lp
Основна маса:
Ab, Qu, Fsp, Lp±Vt
Вкрапленики:
Fsp, Pl (Olg), Qu,
Bt±Am, CPx, OPx
Основна маса:
Fsp,Pl, Qu, Bt±Am,
CPx, OPx,Vt

SіO2

TіO2

63–68 0,1–1

67–72

0,1–
0,4

67–72 0–0,4

67–72

0,1–
0,7

Хімічний склад, %
Al2O3 Fe2O3 FeO MgO

CaO

Na2O

K2O

14–19 0,2–4

0–4,5

0,1–3

0,5–
4,5

3,5–
7,5

3–5

12–16 0,5–2

0,5–2

0,1–1

0,5–2

1,5–
5,5

3,5–6

Сл.–1 0–0,5

0,5–
1,0

3,5–6

2,5–5

Сл.–
3,5

0,5–3

1,5–5

3,5–
6,5

14–18

0,2–
0,5

12–16 0,1–3

Сл.–
1,5

Закінчення табл. 4.4
Види

Типоморфні
мінерали

Qu, Fsp

Онгоріоліт

Ab, Qu, Fsp

Трахіріоліт

Qu, Fsp
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Лужнопольовошпатовий
трахіріоліт

Мінеральний
склад, %
SіO2
Вкрапленики:
Fsp,Qu,Bt ± CPx,
Olg, Ab
72–75
Основна маса:
Fsp, Qu, Bt, CPx,
Vt
Вкрапленики:
Ab, Fsp, Qu, Lp
72–76
Основна маса:
Ab, Fsp, Qu, Lp, Vt
Вкрапленики:
Fsp, Qu,
Pl (Ab-Olg),
± Bt, CPx, Am,
72–76
OPx
Основна маса:
Fsp, Qu, Pl±Bt, Vt

TіO2

Al2O3

Хімічний склад, %
Fe2O3 FeO MgO

CaO

Na2O

K2O

0,1–
0,2

12–15

0,1–
1,5

0,5–2

0,1–
0,3

0,5–
1,5

2–6

3–7

Сл.–
0,1

12–17

Сл.–
1,5

0,3–2

Сл.–
0,3

0,1–
1,5

3–6,5

3,5–
5,5

Сл.–
0,5

11–14

Сл.–
3,5

Сл.–
2,5

Сл.–1

0,5–
2,5

2–5

3,5–8

Серед усіх видів сублужних вулканічних порід групи треба
звернути увагу на онгоніти (1971, Онгон-Хаїрхан, Монголія) –
топазові ріоліти. Це вулканічні та субвулканічні породи, аналогічні за складом і геохімічною специфікою рідкіснометалевим
літій-фтористим гранітам. Відкриття онгонітів мало принципове
значення, оскільки показало існування в природі гранітоїдних
магм, багатих на фтор і літофільні рідкісні елементи.
Мікроскопічно онгоніти – це лейкократові переважно порфірові породи білого, світло-сірого або світло-блакитного кольору
з раковистою поверхнею сколювання. Головними типоморфними мінералами вкраплеників онгонітів є альбіт, який утворює
скупчення із 3–4 таблитчастих зерен, калієвий польовий шпат і
кварц. Другорядними мінералами, але також у вкраплениках, є
топаз і слюди. Вони майже завжди вміщують включення альбіту, а іноді й акцесорних мінералів, зокрема каситериту. Основна
маса онгонітів може утримувати досить значну частку буруватого, інколи частково розкристалізованого скла.
Онгоніти характеризуються підвищеним вмістом глинозему і
натрію, майже не вміщують титану. Вони мають підвищений
вміст фтору, літію, рубідію, берилію, олова, гафнію, ніобію,
танталу, а тому ближчі до рідкіснометалевих пегматитів і літійфтористих гранітів.
Вважається, що онгоніти кристалізуються зі специфічного, багатого фтором і рідкісними елементами гранітного розплаву, що виникає за глибокої диференціації звичайної гранітної магми. Вони як і
рідкіснометалеві альбіт-мікроклінові літій-фтористі граніти служать
прямими пошуковими ознаками кварцовожильних метасоматичних
родовищ олова, вольфраму та інших рідкісних металів.

4.4. Кислі породи лужного ряду
Особливістю хімічного складу кислих порід лужного ряду є
висока концентрація в них лугів (8 %) при вмісті SіO2 більше
64 %. Типоморфними мінералами для всіх утворень даного ряду
можна вважати лужні амфіболи й піроксени в асоціації із кварцом, калієвим польовим шпатом та альбітом.
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4.4.1. Плутонічні породи
Ряд лужних гранітоїдів формується родинами лужних грано=
сієнітів (лужних сієногранітів) (64–70 % SіO2), лужних гранітів
(68–73 % SіO2) і лужних лейкогранітів (SіO2 > 73 %), головною

відміною яких від відповідних порід сублужного та нормального
ряду є поряд з підвищеним вмістом лугів присутність в їхньому
складі лужних темноколірних мінералів (табл. 4.5).
Структури лужних гранітів найчастіше гіпідіоморфнозернисті, ділянками панідіоморфнозернисті, іноді пойкілітові та пегматоїдні. Досить часто калішпат характеризується більшим
ідіоморфізмом порівняно з плагіоклазом, кварцом і кольоровими
мінералами. Найчастіше це обумовлено відповідною послідовністю їхньої кристалізації.
Мінерали. Головними породотвірними мінералами цих порід є калішпат (анортоклаз, ортоклаз, мікроклін-пертит), кількість якого завжди значно перевищує вміст плагіоклазу (альбіт,
олігоклаз), кварц і лужні кольорові мінерали, репрезентовані
егірином, егірин-авгітом, арфведсонітом, рибекітом або інколи
ферогастингситом. Серед кольорових мінералів зустрічаються
також біотит і фаяліт.
Сумарний вміст кольорових мінералів у кварцових сієнитах
не перевищує 15 %, закономірно зменшуючись у ряду лужний
граносієніт → лужний граніт → лужний лейкограніт до 1–2 %.
Характерними акцесорними мінералами є флюорит, циркон,
апатит, магнетит.
Умови залягання і поширеність. Кислі породи лужного ряду досить часто утворюють великі батолітоподібні, а також дрібні
дайкоподібні гіпабісальні та субвулканічні інтрузивні тіла, що
сформувалися в субплатформних і платформних умовах.
Для цих порід зазвичай характерні підвищений вміст заліза
та лужних компонентів за відносно невисокого рівня глинозему,
а також підвищені концентрації рідкісноземельних і рідкісних
елементів – цирконію, гафнію, літію, берилію, ніобію, танталу,
фтору, олова та цинку.
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Т а б л и ц я 4 . 5 . Характеристика кислих плутонічних порід лужного ряду
(64  SіO2  76; (K2O + Na2O) > 8)
Види

Типоморфні
мінерали
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Лужний
граносієніт
(лужний
сієнограніт)

Fsp, Pl,
аlk-Am+alkPx

Лужний
лужно-польовошпатовий граніт

Fsp, Qu,
alk-Am
+ alk-Px

Лужний
мікроклінальбітовий
граніт

Fsp, Pl, Qu,
alk-Am
+ alk-Px

Лужний аляскіт

Fsp, Qu

Лужний
мікроклінальбітовий
лейкограніт

Fsp, Pl, Qu

Мінеральний
склад, %
Fsp – 40–70
Pl – 5–25
Qu – 20–35
Bt – 5–15
Alk-Am+alk-Px – 2–10
Fsp – 50–70
Pl – 0–10
Qu – 25–35
Alk-Am + alk-Px – 2–10
Fsp – 10–35
Pl – 10–40
Qu – 25–35
Alk-Am + alk-Px – 5–15
Fsp – 55–70
Pl – 0–5
Qu – 30–40
Alk-Am + alk-Px – 0.5–3
Fsp – 20–40
Pl – 10–30
Qu – 30–40
Alk-Am + alk-Px – 1–6

Хімічний склад, %
SіO2 TіO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O
64–
68

0,2–
1,2

13–17 0,5–2 1–3

68–
73

0,2–
0,7

9–14

1,5–
3,5

0,5
–
3,5

Сл.– 0,3–
0,1
1,5

68–
73

0,2–
0,8

5–15

2–3

1–4

Сл.–
3,5–
0,3–1
0,3
7,5

1,5–5

73–
76

0,1–
0,.3

8–12

1–3

0,5
–2

Сл.– 0,1–
0.3
0,5

3,5–5

4,0–
5,5

73–
76

0,1–
0,3

8–13

1,5–
4,5

0,5
–3

0,1–
0,3

3,5–5 4–5

0,1–
1,5

3,5–8 0,5–2 3–6

0,1–
0,5

3,5–
5,5

4–5

4.4.2. Вулканічні породи
Це дуже рідкісні породи, що мають у своєму складі лужні
темноколірні мінерали. Залежно від вмісту кремнекислоти серед
них прийнято виділяти родини лужних трахідацитів (64–68 %
SіO2), пантелеритів (68–73 % SіO2) і комендитів (73–75 % SіO2).
Лужні трахідацити зеленуваті, сірі, навіть чорні, з блакитним відтінком породи, серед вкраплеників яких спостерігаються
анортоклаз або санідин (у палеотипних різновидах мікроклінпертит), натровий геденбергіт або егірин-авгіт, дуже рідко фаяліт і лужний амфібол (табл. 4.6).
У пантелеритах (1881, о. Панталлерія, Італія) поряд з переліченими мінералами можуть зустрічатися також окремі зерна
кварцу, арфведсоніту, рибекіту та енігматиту. У комендитах
(1895, Коменде, о. Сан П'єтро, Сардинія) кварц стає досить
поширеним вкраплеником, а темноколірні мінерали, особливо
фаяліт і геденбергіт, зустрічаються значно рідше. Основна маса
порід групи часто склувата, з рідкісними мікролітами мінералів
того ж складу, що й вкрапленики. Для лужних трахідацитів характерна також трахітоїдна структура основної маси з орієнтованим
розташуванням мікролітів і лейст польових шпатів.
Умови залягання і поширеність. Кислі вулканічні породи
лужного ряду відомі як на континентах, так і в океанах. На континентах вони поширені в складчастих поясах, де формуються на
посторогенній стадії, а також на стадії активізації жорстких структур, зокрема в умовах формування континентальних рифтів. Найбільш відомі вони в грабені Осло, в околиці Франкфурта, у СхідноАфриканській рифтовій системі, на океанічних островах, де також
фіксують зони розтягнення. Найчастіше лужні кислі вулканічні
породи належать до контрастних базальт-ріолітових асоціацій, а
також безперервних серій: олівіновий базальт → гаваїт → муджієрит → трахіт → ріоліт. Крім того, лужні ріоліти беруть участь у
вулканоплутонічних асоціаціях з рідкіснометалевими лужними
гранітами, потенціально рудоносними на ніобій, тантал, цирконій.
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Т а б л и ц я 4 . 6 . Характеристика кислих вулканічних порід лужного ряду
(64  SіO2  76; (K2O + Na2O) > 8)
Види

Лужний
трахідацит

Типоморфні
мінерали
Fsp, Qu,
alk-Px,
alk-Am
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Fsp, Qu,
Пантелерит alk-Px,
alk-Am

Комендит

Fsp, Qu,
alk-Px,
alk-Am

Мінеральний
склад, %
Вкрапленики:
Fsp < 20 %, Px <
9 %, Am, Qu, ± Bt
Основна маса:
Fsp, Px, Am, Qu, Vt
Вкрапленики:
Fsp, Qu, alk-Px,
Ті-Mt, alk-Am, ± Fa

Хімічний склад, %
Al2O3 Fe2O3 FeO MgO

SіO2

TіO2

64–68

0,2–
0,9

11–16 1,5–6

68–73

0,1–
0,6

8–14

73–75 0–0,3

8–12

Na2O

K2O

0,4–4

0,2–1

0,4–
2,5

5–7,5

2,5–6

2,5–6

0–7

0–0,5

0,2–
1,5

5–7

3,5–
5,5

0,6–3

1–4

0–0,2

0,2–
0,5

4–6,5

4–5

Основна маса:
Fsp, Am, Px, Vt
Вкрапленики:
Fsp, Qu, alk-Px,
alk-Am
Основна маса:
Fsp, Qu, alk-Am,
alk-Px ± Vt

CaO

Запитання для самоконтролю
1. Які магматичні породи належать до кислих порід норма"
льного ряду?
2. Які головні мінерали входять до складу кислих порід но"
рмального ряду?
3. Які родини кислих плутонічних порід нормальної лужно"
сті ви знаєте?
4. Який мінеральний склад гранітів, гранодіоритів і лейко"
гранітів?
5. Які структури характерні для кислих плутонічних порід
нормального ряду?
6. Яку форму мають інтрузії гранітоїдів?
7.З якими породами асоціюють гранітоїди нормального ряду?
8. В яких геодинамічних умовах формуються кислі плутоні"
чні породи нормальної лужності?
9. За якими ознаками виокремлюють гранітоїди А", І", М" та
S"типів?
10. Які магматичні породи належать до кислих вулканічних
порід нормального ряду? В які родини вони об'єднані?
11. Які породотвірні мінерали є типоморфними для кислих
вулканічних порід нормального ряду?
12. Який вміст SіO2 у дацитах, ріодацитах і ріолітах?
13. Які структури властиві кислим вулканічним породам
нормального ряду?
14. Яку форму мають ефузивні тіла кислих порід?
15. Для яких геодинамічних умов характерний кислий вул"
канізм нормальної лужності?
16. З якими породами асоціюють ефузивні породи норма"
льної лужності?
17. Які типи виверження притаманні кислому магматизму?
18. Як утворюються ігнімбритові плато? Що таке піроклас"
тові лави?
19. Які породи належать до кислих плутонічних порід суб"
лужного ряду?
20. Які породотвірні мінерали є типоморфними для кислих
плутонічних порід сублужного ряду?
21.Які родини сублужних кислих плутонічних порід ви знаєте?
22. Який мінеральний склад граносієнітів, сублужних грані"
тів і сублужних лейкогранітів?
23. Які структури характерні для кислих плутонічних порід
сублужного ряду?
24. З якими породами асоціюють сублужні гранітоїди?
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25. В яких геодинамічних умовах формуються кислі плуто"
нічні породи сублужного ряду?
26. Які родини виокремлюють серед кислих вулканічних
порід сублужного ряду?
27. Які структури характерні для кислих вулканічних порід
сублужного ряду? Які мінерали є типоморфними для цих порід?
28. Які родини кислих плутонічних порід лужного ряду ви
знаєте?
29. Які породотвірні мінерали є типоморфними для кислих
плутонічних порід лужного ряду?
30. Які особливості мінерального складу лужних граносіє"
нітів, лужних гранітів і лужних лейкогранітів?
31. Яку форму мають тіла лужних гранітоїдів?
32. В яких геодинамічних умовах формуються кислі плуто"
нічні породи лужного ряду?
33. Які магматичні породи належать до кислих вулканічних
порід лужного ряду й які родини виокремлюють серед них?
34. Які породотвірні мінерали є типоморфними для кислих
вулканічних порід лужного ряду?
35. Який вміст SіO2 в лужних трахідацитах, пантелеритах і
комендитах?
36. Які структури характерні для кислих вулканічних порід
лужного ряду?
37. З якими породами асоціюють кислі вулканічні породи
лужного ряду?
38. Для яких геодинамічних умов властивий кислий ефузи"
вний магматизм лужного ряду?
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ГЛАВА 5
Середні магматичні породи

5.1. Загальні відомості
Середні породи характеризуються різноманітністю як мінерального, так і хімічного складу, оскільки вони є перехідними
утвореннями між безкварцовими основними та кварцвмісними
кислими породами. Це викликано перш за все гетерогенністю
умов їхнього формування.
Загальними рисами мінерального складу середніх порід є переважний вміст польових шпатів, кисліших, ніж в основних породах,
і менша кількість кольорових мінералів. Серед останніх панівне
положення посідають амфіболи, рідше спостерігаються піроксени
та біотит, а олівін у плутонічних породах має підпорядковану роль.
Особливостями хімічного складу порід цієї групи є досить
значне коливання вмісту кремнезему (53–64 %  2 %), високий
вміст глинозему (який майже повністю концентрується в польових шпатах, а в лужних породах у нефеліні), помірний вміст оксидів заліза (до 5–8 %), магнію (1–8 %) та кальцію (2–9 %) при
широкому діапазоні концентрації лугів (від 3 % до 20 % і більше). За вмістом лугів породи групи поділяються на три петрохімічні ряди: нормальний при (Na2O + K2O) < 7,5 %, сублужний
(підвищеної лужності) при (Na2O + K2O) = 6–10 % та лужний
при (Na2O + K2O) = 7–23 %. Для розмежування порід різної лужності разом з петрохімічними використовують також мінералогічні критерії. Так, породи нормального ряду (за винятком
порід проміжного складу) характеризуються відсутністю лужних кольорових мінералів і лужних польових шпатів. Розмежування порід сублужного та лужного рядів, як це традиційно
прийнято, проводиться з появою фельдшпатоїдів у складі лужних порід. Тому в породах з підвищеною лужністю головними
типоморфними мінералами є калієво-натрієві польові шпати, а в
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лужних – фельдшпатоїди, лужні польові шпати та лужні темноколірні мінерали, біотит і гастингсит.
Серед порід середнього складу, особливо нормальної лужності,
найпоширенішими є утворення вулканічних фацій, які становлять
потужні верстви у складчастих поясах, острівних дугах, активних
континентальних окраїнах, де вони переважають над базальтами.
На континентальних та океанічних платформах, навпаки, вони різко підпорядковані базальтам, де до того ж мають специфічний
склад, зокрема підвищену лужність і залізистість. Породи інтрузивних фацій рідко формують самостійні великі масиви, зазвичай
входячи до складу багатофазних або зональної будови масивів, де
найчастіше асоціюють з гранітоїдами, рідше – з габроїдами.

5.2. Середні породи нормальної лужності
До середніх порід нормальної лужності належать ефузивні та
інтрузивні утворення, що за складом є проміжними між основними та кислими породами із середнім вмістом кремнезему (53–
64 %) і порівняно невеликою концентрацією лугів (звичайно
меншою за 7–7,5 %) за різкої переваги Na2O над K2O (Na2O :
K2O = від 1–4 до 23–30).
Головним типоморфним породотвірним мінералом середніх
порід нормальної лужності є плагіоклаз. У вулканічних і гіпабісальних породах це зональні кристали від лабрадор-бітовніту в
центральних частинах до олігоклазу в крайових зонах, у глибинних породах – андезин–олігоклаз. Кольорові мінерали у вулканічних породах репрезентовані різноманітними залізомагнезіальними та кальцієвими піроксенами – піжонітом, авгітом, гіперстеном, бронзитом і базальтичною роговою обманкою,
а в плутонічних породах переважно зеленою роговою обманкою, рідше авгітом, гіперстеном і біотитом. Плутонічні породи
пов'язані поступовими переходами з габроїдами через проміжні
різновиди – габродіорити та меланократові діорити, а вулканічні
– з базальтоїдами через андезибазальти, відрізняючись від них
меншою основністю плагіоклазів і збільшенням його вмісту відносно кольорових мінералів.
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5.2.1. Плутонічні та жильні породи
Плутонічні породи нормального ряду становлять приблизно
1,8 % загальної маси магматичних порід. Вони об'єднані в ро=
дину діоритів, яка включає габродіорити, діорити та кварцові
діорити (табл. 5.1).
Структура діоритів і кварцових діоритів – гіпідіоморфнозерниста, або призматичнозерниста, дуже рідко (у гіпабісальних
інтрузіях) – субофітова завдяки досить високому ідіоморфізму
плагіоклазів таблитчастої форми (рис. 36). Рогова обманка також часто має досить добре огранювання, але іноді кольорові
мінерали заповнюють проміжки між зернами плагіоклазу. Характерні реакційні взаємовідношення між кольоровими мінералами: піроксени обростають облямівками амфіболів, а останні, у
свою чергу, – біотитом.
Виходячи зі співвідношення між породотвірними мінералами, можна зробити висновок, що діорити мають загалом таку
послідовність кристалізації мінералів: плагіоклаз → піроксен →
рогова обманка → біотит →  (кварц або калішпат).
Мінерали. Головним мінералом порід родини є плагіоклаз,
який у діоритах і кварцових діоритах відповідає андезину (An35–45).
Він може змінюватись від лабрадору і навіть бітовніту до олігоклазу в зональних кристалах.
Кольорові мінерали – переважно амфіболи, репрезентовані
зеленою, рідше бурою роговою обманкою довгопризматичного,
іноді навіть голчастого габітусу. Рогові обманки можуть заміщуватися бурим або зеленим біотитом. Останній найчастіше
з'являється в діоритах, а також у кварцових діоритах, які утворюють поступові фаціальні переходи з асоціюючими гранітами.
У різновидах, перехідних до габроїдів, може з'являтися моноклінний піроксен з частковим заміщенням його звичайною та
уралітовою роговою обманкою.
Поодинокі зерна кварцу та калієвого польового шпату, які
можуть бути присутніми в деяких найбільш кислих різновидах діоритів та у кварцових діоритах, різко ксеноморфні й заповнюють
інтерстиції між кристалами плагіоклазу і мафічними мінералами.
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Т а б л и ц я 5 . 1. Характеристика середніх плутонічних порід нормальної лужності родини діоритів
53 ≤ SіO2 ≤ 64; 3 ≤ (K2O + Na2O) ≤7,5
Типоморфні
мінерали
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Мінеральний
Види
склад, %
Pl40–60 – 50–60
CPx – 2к0–30
OPx – до 10
Габродіорит Pl, CPx
Hbl – 0–20
Ol – 0–10
Pl25–50 – 60–80
Hbl – 0–40
Bt – 0–40
Діорит
Pl, Hbl, Bt
Aug – зрідка до 5–20
OРx – зрідка до 5–20
Qu – до 5
Pl20–50 – 55–95
Bt – 0–35
Кварцовий
Pl, Bt, Hbl, Qu Hbl – 0–35
діорит
Qu – 5–15
OРx, CPx – зрідка

SіO2

TіO2

Хімічний склад, %
Al2O3 Fe2O3 FeO MgO CaO Na2O

K2O

52–54

1–2

14–20

0,3–2

4–7

53–58 0,3–1,5 14–20 1,5–5

5–8

4–8

3–6

0,8–6

57–64 0,1–1,5 14–20 0,5–6 0,7–7 0,6–6

3–8

2–4

4–9 2–6,5

1–8

2–6

0,3–2

0,2–2,5

Вторинні зміни діоритів проявляються в розвитку хлоритів іноді разом з кальцитом по біотиту, роговій обманці та піроксену, актиноліту та епідоту – по роговій обманці, що супроводжується появою піриту, серициту – по олігоклаз-андезиновому плагіоклазу та
сосюріту – по найбільш основних ядерних їхніх частинах.
Характеристика родини
До габродіоритів (1877) належать породи, що є перехідними між габро та діоритами. Головними породотвірними мінералами є плагіоклаз андезин-лабрадорового складу, моноклінний та ромбічний піроксени, по яких розвивається частіше всього уралітова рогова обманка, з чим і пов'язана більш висока, ніж
у габро, кремнекислотність порід. У зв'язку з цим породи, що
виділені під цією назвою за Міжнародною класифікацією, розглядаються як амфіболізовані основні породи – габро ураліто
ве, габро діоритове або гарзит.
До діоритів (1819, грец. διορίξω – розрізняти) належать
середньозернисті або порфіроподібні породи, складені на 55–
70 % плагіоклазом (у лейкократових породах – до 95 %) та роговою обманкою, рідше моноклінними та ромбічними піроксенами. Другорядними мінералами може бути кварц, кількість
якого не перевищує 5 %. Серед акцесорних мінералів – апатит,
магнетит, рідше сфен, циркон, ільменіт. У деяких різновидах
діоритів зустрічаються переважно ксеногенної природи кристали гранату, андалузиту, силіманіту, кордієриту та шпінелі.
Головною відміною діоритів від схожих габроїдів є склад плагіоклазів – переважно андезин у діоритах і основний (лабрадор-бітовніт) у габро, а серед кольорових мінералів – переважно рогова обманка в діоритах і піроксен у габро.
Залежно від співвідношення світлих і темних мінералів серед діоритів виділяють лейкодіорити (кольорових мінералів
менше 20 %), мезократові діорити (кольорових мінералів від
20 до 35 %) і меланодіорити (кольорових мінералів від 35 до
45 %). За складом кольорових мінералів – авгітові (діоритодіабази), гіперстенові, діопсидові, біотитгіперстенові,
біотит-роговообманкові, роговообманкові та інші різновиди, а залежно від складу плагіоклазу – андезинові, олігокла
146

зові, анортитроговообманкові та ін. Особливий різновид
утворюють феродіорити – породи, складені андезином і сильно залізистим кольоровим мінералом.
Назва феродіорит була запропонована Вагером і Вінссентом
в 1962 р. для залізистих діоритів о. Скай (Велика Британія). Зовнішньо це світло- або темно-сірі породи з червоно-бурим відтінком у вивітрілих зразків. Вони складені плагіоклазом, піроксеном
і залізистим олівіном. Іноді також уміщують невелику кількість
кварцу або його мікрографічні зростки з калієвим польовим шпатом. Зональний плагіоклаз має андезиновий склад (Аn40–44) у
центральній частині й олігоклазовий на боках (Аn28–15), кількість
якого як і у всіх діоритів зазвичай становить 60–65 %, знижуючись до 24 % у меланократових різновидах. Ксеноморфні кристали клінопіроксенів представлені темно-бурими, майже чорними
зернами фероавгіту або ферогеденбергіту, а округлі кристали олівінів сильно залізистими різновидами із залізистістю 50–100 %
Fа. Якщо в породі присутній кварц, що найчастіше утворює вростки в калієвому шпаті, то він з останнім заповнює інтерстиції між
плагіоклазами та кольоровими мінералами.
За хімічним складом феродіорити відрізняються від діоритів
зазвичай меншим вмістом кремнекислоти (45–56 % SіO2), належністю до типової натрієвої серії (K2O не більше 1 % при 2–4 %
у звичайних діоритах) за меншого вмісту лужних металів.
Кварцові діорити відрізняються від діоритів головним чином
більшим вмістом кремнезему (56–64 %), присутністю кварцу
(5–20 %) та майже виключно біотит-амфіболовим складом кольорових мінералів. Плагіоклази характеризуються переважно
зональною будовою, у середньому відповідаючи кислому андезину. Піроксени виключно рідкісні. Акцесорні мінерали аналогічні діоритам: апатит, сфен, циркон, магнетит, ільменіт, пірит.
При підвищенні вмісту кварцу кварцові діорити переходять у тоналіти (складені з андезину, рогової обманки, біотиту та кварцу) і
трондьєміти (складенні олігоклазом, кварцом, біотитом, амфіболом).
Жильні породи середнього складу представлені мікродіо
ритами та діоритпорфіритами, що звичайно мають той же
склад, що й діорити, але відрізняються структурою (або мікро147

зернистою або порфіровою). Серед лейкократових діашистових
порід відомі діоритапліти та діоритпегматити, а серед меланократових (лампрофірів) – керсантити (1851, за схожістю з породою, що названа керсантон, Керсантон, Бретань,
Франція), які складаються з біотиту та плагіоклазу, та спесартити (1896, Шпессарт, Баварія, Німеччина) – роговообманково-плагіоклазові породи, в яких кількість кольорових мінералів значно вища, ніж світлих (табл. 5.2).
Умови залягання і поширеність. Діорити рідко утворюють
самостійні масиви (дрібні штоки, лаколіти та дайки), а значно
частіше беруть участь у будові складних масивів разом як з кислими, так і з основними породами. Найчастіше – з першими. Їхня геологічна спорідненість з гранітоїдами настільки велика, що
в полі розмежувати їх майже неможливо. У таких масивах діорити і кварцові діорити звичайно становлять крайові фації з переходом до гранітів через проміжні породи – гранодіорити.
Феродіорити просторово і генетично зв'язані зі стратифікованими масивами габро, де приурочені до їхніх апікальних частин.
Так, у Скаєргардському масиві феродіорити становлять верхню
зону розшарованої серії, де разом з меланогранофірами утворюють шар потужністю близько 200 м.
Відомі масиви, в яких діорити асоціюють із сієнітами (Східний Саян, Казахстан, Урал, Забайкалля), утворюючи з ними взаємопереходи через сієніто-діорити (монцоніти). У цій асоціації
діорити звичайно входять до складу багатофазних масивів з такою послідовністю вкорінення: габро → діорит → сієніт.

5.2.2. Вулканічні породи
Середні вулканічні породи нормального ряду, на відміну
від їхніх глибинних аналогів, користуються дуже широким
розповсюдженням. Як і плутонічні породи, їх об'єднано
в родину андезитів, що включає магнезіальні андезибазальти (52–58 % SіO2), андезибазальти – вулканічні аналоги діоритів (53–64 % SіO2) та андезити – аналоги кварцових діоритів (56–64 % SіO2) (табл. 5.3).
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Т а б л и ц я 5 . 2 . Характеристика середніх жильних та гіпабісальних порід
нормальної лужності польовошпатових лампрофірів
(53 ≤ SіO2 ≤ 64; 3 ≤ (K2O + Na2O) ≤ 6)
Види

Типоморфні
мінерали

Спесартит Pl, Hbl
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Керсантит Pl, Bt

Мінеральний
склад, %
Pl – 40–50
Hbl – 30–45
CPx – 0–10
Bt – 0–10
Ol – 0–5
Fsp – 0–5
Qu – 0–5
Pl – 40–55
Bt – 25–40
CPx – 0–10
Hbl – 0–10
Ol – 0–5
Qu – 0–5
Fsp – 0–5

SіO2

TіO2

Al2O3

Хімічний склад, %
Fe2O3 FeO
MgO

CaO

Na2O

K2O

51,8–
55,6

0,6–
1,8

15,8–
18,7

4,7–
7,4

2,1–
7,7

2–5,1

2,4–
4,8

3,6–5

1,7–
4,3

50–
53,4

1–1.9

13–18

3,2–
5,6

5–7,6

2–7

3,6–
7,8

2,4–
4,1

2,4–
3,6

Т а б л и ц я 5 .3 . Характеристика середніх вулканічних порід
нормальної лужності родини андезибазальтів – андезитів
(53 ≤ SіO2 ≤ 64; 3 ≤ (K2O + Na2O) ≤ 7)
Види

Підвиди

Типо
морфні
мінерали

Мінеральний
склад, %

Хімічний склад, %
SіO2

Вкрапленики:
OPx, CPx
Андезибазальти
магнезіальні
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Андезибазальти

Андезити

Маріаніт OРx, CPx Основна маса:
OPx, CPx, Vt ±Ol,
Pl
Вкрапленики:
CPx, OРx, Ol
CPx,
Бонініт
Основна маса:
OРx, Ol
CPx, OPx, Ol, Vt
±Pl
Вкрапленики:
Pl40–65, Mt, CPx,
OРx
± Ol, Hbl
АндезиPl, CРx
базальт
Основна маса:
Pl, CPx, OPx, Mt,
Vt ± Ol, Hbl, Qu
Вкрапленики:
Pl, CPx, Opx ± Ol
МагнезіPl, OPx,
альний
Основна маса:
CPx
андезит
Pl, CPx, OPx, Vt
±Qu

TіO2 Al2O3 Fe2O3

FeO

MgO

CaO

Na2O

K2O

52–57

0,1–
0,2

5–10

2–4

4–7

13–25 2–6

1,0–
3,0

0,6–
1,0

52–58

0,1–
0,5

8–11

1–3

5–7

8–13

8–10

1–3

0,2–1

53–56

0,5–
1,0

16–18 3–4

4–6

4–6

3–9

2–4

0,5–
1,0

56–64

0,2–
0,5

14–15 2–3

3–5

5–8

6–8

2–3

0,3–2

Закінчення табл. 5.3
Види

Типо
Підвиди морфні
мінерали

Андезит

Ісландит

Мінеральний
склад, %
Вкрапленики:
Pl35–50, CPx, OPx,
Hbl, Bt

Хімічний склад, %
SіO2

TіO2 Al2O3 Fe2O3
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Pl, OPx,
0,5–
56–64
CPx, Hbl,
0,7
Основна маса:
Bt
Pl, CPx, OPx, Hbl,
Vt ± Qu, Fsp
Вкрапленики:
Pl, CPx ± OРx, Ol
Pl, CPx,
0,7–
56–60
Основна
маса:
Hbl, Mt
1,8
Pl, Mt (до 20 %),
Hbl, Vt ± Qu

FeO

MgO

CaO

Na2O

K2O

16–21 3–4

3–5

3–4

6–7

2–4

1–2

13–15 6–7

5–7

2–3

4–7

4–5

0,5–1

У петрографічній літературі й у підручниках, виданих до
1976 р., вулканічним аналогом діориту вважався андезит. Однак
численні петрохімічні дослідження складу середніх порід показали, що за основністю вони відповідають кварцовим діоритам.
У західній літературі середні породи загалом описуються як андезити без поділу їх на андезибазальти та андезити. Слід також
зауважити, що донедавна андезибазальти називали андезитобазальтами, оскільки між андезитом та андезибазальтами немає
петрографічної межі. Єдиним ефективним методом їхнього розмежування є петрохімічний.
Структури. Найчастіше андезибазальти та андезити характеризуються порфіровою структурою. Серед різноманітних структур основної маси найчастіше зустрічаються гіалопілітова та
пілотакситов, коли основна маса порід майже цілком представлена склом – склувата (гіалінова, вітрофірова).
Для андезитів, особливо палеотипних відмінностей, характерна криптокристалічна структура основної маси, що характеризується дуже дрібними мікрокристалами, ледь помітними під
мікроскопом при великому збільшенні.
Мінерали. Найпоширенішим мінералом як у вкраплениках,
так і в основній масі порід родини є плагіоклаз. Його склад непостійний і змінюється у вкраплениках андезибазальтів від андезину до анортиту з перевагою лабрадору або лабрадорбітовніту, а в андезитах – від андезину до андезин-лабрадору.
Вкрапленики переважно мають таблитчасту, іноді лейстоподібну форму. Поряд з добре утвореними кристалами в більшості
порід присутні вкрапленики уламкової форми, які тією чи іншою мірою кородовані основною масою. Більшість вкраплеників мають зональну будову. При цьому варіації складу зон можуть досягати 30–50 % Аn навіть у межах одного шліфа. Склад
ядерних частин змінюється від лабрадору, рідше андезину до
анортиту при варіації складу ритмічно або плавно побудованих
зон від 30 до 70–75 % Аn.
Для висококальцієвих високоглиноземистих андезитів та андезибазальтів характерна присутність від 3 до 5 і більше генерацій плагіоклазів як зональної, так і не зональної будови, широка
незакономірна мінливість розміру зерен, присутність як кородо152

ваних, переповнених мікровключеннями скла "ситоподібних"
кристалів та їхніх уламків, так і зовсім свіжих добре утворених
кристалів з прямою, зворотною та ритмічною зональністю. Досить часто відмічається здавленість, кородованість та уламкова
будова ядер окремих кристалів, що може свідчити про їхню ксеногенну природу.
На відміну від описаних вище андезити та андезибазальти з
декілька підвищеним вмістом лугів, зокрема калію, характеризуються меншим вмістом вкраплеників узагалі та плагіоклазів
зокрема, меншою їхньою основністю (переважно в андезитах),
мономодальним або бімодальним розподілом їхнього складу, що
відображає належність їх до однієї або двох генерацій і майже
повною відсутністю в ядрах дислокованих основних кристалів.
В основній масі плагіоклаз має вигляд мікролітів, склад яких
коливається від основних олігоклазів до андезинів і зазвичай відповідає складу зовнішніх оболонок плагіоклазів-вкраплеників.
Моноклінний піроксен звичайно є другим характерним мінералом андезибазальтів та андезитів. У породах андезибазальтової серії він репрезентований переважно авгітами, піжонітавгітами, а в інших – діопсид-авгітами та діопсид-салітами однієї чи декількох генерацій. Досить часто вкрапленики клінопіроксенів мають зональну будову з більшим вмістом кальцію та
магнію в центральних частинах вкраплеників, ніж у крайових, і
в основній масі. В ісландитах вкрапленики моноклінних піроксенів мають підвищену залізистість і містять від 35 до 40 %
феросилітового компонента. Звичайно це піжоніт, що утворює
зовнішні оболонки вкраплеників і мікрокристали піроксену основної маси. У тих випадках, коли залізисті андезити кристалізуються
в більш окисненому середовищі, за значно нижчої температури,
замість піжоніту кристалізуються ромбічні та моноклінні піроксени в асоціації з магнетитом.
Ромбічні піроксени частіше зустрічаються в андезитах, ніж в
андезибазальтах. Як у перших, так і в других вони кристалізуються
в основному у вигляді призматичних вкраплеників і найчастіше
представлені гіперстенами, бронзитами, рідше енстатитами. Досить часто спостерігається зональне обростання ромбічного піроксену моноклінним.
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Рогова обманка переважно зустрічається в деяких різновидах андезитів і в найбільш багатих на кремнезем різновидах
андезибазальтів. Вона представлена призматичними кристалами плеохроюючої в червоно-бурих тонах базальтичної рогової
обманки, іноді бурою роговою обманкою. Іноді спостерігаються зональні кристали – зелені в ядерних частинах і бурі в крайових. Досить часто спостерігається значна опацитизація амфіболів з утворенням чорних непрозорих магнетитових облямівок, що оточують агрегати дрібних кристалів піроксенів,
плагіоклазів і рудного мінералу, які виникли при розпаді рогової обманки в оксидних умовах.
Олівін досить рідкісний мінерал вкраплеників і майже ніколи
не зустрічається в основній масі. Склад його коливається в досить широких межах: від гортоноліту до майже чистого фаяліту.
Найбільшу залізистість мають олівіни ісландитів (75–100 % Fa).
Характерною особливістю як андезитів, так і андезибазальтів
є наявність серед вкраплеників магнетиту та титаномагне
титу, що свідчить про досить високу фугітивність кисню при
їхній кристалізації ще на інтрателуричній стадії.
Серед другорядних, але досить поширених мінералів андезитів є
кварц переважно ксеногенного походження. На це вказує досить
інтенсивна корозія його зерен, часто хвилясте або блокове згасання,
реакційні облямівки, утворені навколо кварцу зернами кольорових
мінералів (найчастіше піроксенів). В основній масі кварц інколи
з'являється в найбільш кислих різновидах андезитів. Майже постійно серед порфірових виділень андезитів присутні низькотемпературні магнетити та титаномагнетити. Найбільший вміст титану мають
титаномагнетити ісландитів, в яких зустрічаються також ільменіти.
З акцесорних мінералів для порід цієї групи типовими є голчастої форми апатит, іноді циркон, порівняно рідко – гранат і
кордієрит.
В основній масі найбільш поширені мікроліти плагіоклазу,
авгіту, титаномагнетиту (останній у вигляді рудного пилу) та в
більшій чи меншій кількості вулканічне скло.
Андезити та андезибазальти (особливо ті, що мають великий
вміст і кілька генерацій мінералів вкраплеників) досить часто
містять включення повнокристалічних порід, серед яких виді154

ляються ксеногенні (тобто захоплені магмою при її підйомі) та
кумулусні (споріднені, що виникли внаслідок глибинної кристалізації материнської магми). Кумулусні включення мають той
самий склад, що й найпоширеніші мінерали вкраплеників вмісних андезитів та андезибазальтів.
Вивчення кристалічних включень у неогенових андезитах та
андезибазальтах Карпат показало, що поряд із численними слабо зміненими уламками осадового чохла й кристалічного фундаменту (пісковиками, сланцями й кристалічними метаморфічними породами), спорідненими інтрузивними та жильними породами (діоритами, діоритовими порфіритами) в них містяться
різною мірою дезінтегровані кристалічні включення основних
порід – анортозитів, анортитових габро й норитів, анортитових
вебстеритів та ін. Серед кристалічних включень андезитів та
андезибазальтів Курил, Егейської вулканічної дуги, Антильських островів, крім аналогічних, зафіксовано також олівіновмісні
гіпербазити, горнблендити та ін.
Характерною рисою всіх глибинних включень, що певно винесені магмою з тих верств землі, де проходила генерація андезитових розплавів, є дуже низький вміст лугів (0,3–0,5 %), цирконію, свинцю, титану, барію. Це різко відрізняє їх від габроїдів
давніх платформ і порід, що їх вміщують, та, імовірно, пов'язано
з процесами високотемпературного вилуговування означених
компонентів з материнських порід при формуванні андезитових
розплавів. Також характерними рисами всіх цих глибинних кристалічних включень є такситова, часто смугаста будова, панідіоморфнозерниста структура, із слідами дислокаційного метаморфізму, підвищена порівняно із вмісними їх породами магнезіальність, збідненість рідкісними та розсіяними елементами,
нарешті, наявність пор вилуговування та скла різного складу,
яке утворилося внаслідок часткового розплавлення включень.
Усі ці особливості складу та будови розглянутих вище кристалічних включень дозволили деяким дослідникам (В. Г. Молявко
та ін.) вважати їх за релікти того субстрату, з якого виплавлялася первинна андезитова магма, а схожі з ними за складом і будовою мінерали-вкрапленики в андезибазальтах та андезитах – за
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реліктові ксенокристали, які виникли внаслідок подальшої дезінтеграції цих включень.
Серед магнезіальних андезибазальтів, вкрапленики яких
представлені виключно кольоровими мінералами, а в основній
склуватій масі майже відсутні мікроліти плагіоклазу, виділяються бонініти (1890, о-ви Бонін ( нині Огасавара), Японія) – з
олівіновими мікролітами в основній масі, та маріаніти (1980,
Маріанський жолоб, північний захід Тихого океану) – з перевагою в основній масі піроксенових псевдоморфозів по олівіну.
Андезибазальти – темно-сірі, майже чорні породи афірової,
але частіше порфірової будови. Порівняно з базальтами та андезитами андезибазальти менш поширені породи, але в деяких регіонах вони переважають серед орогенних вулканітів. Так, наприклад, серед міопліоценових вулканогенних утворень Неогенового поясу Карпат на їхню частку припадає понад 70 % загального об'єму вулканітів.
Головними мінералами андезибазальтів є плагіоклаз, моноклінний та ромбічний піроксени, інколи олівін, в основній масі
присутнє скло. Серед другорядних мінералів можуть бути амфібол і біотит. Андезибазальти мають порфірову будову із вмістом
вкраплеників від 5–10 до 45–50 %, які представлені плагіоклазом, ромбічним і моноклінним піроксеном, інколи роговою обманкою та олівіном.
Андезити (1836, гірська система Анди, Південна Америка), як
і андезибазальти, це переважно порфірові породи, серед вкраплеників яких зростає відносна роль плагіоклазів. Їхній вміст
у 3–4 рази вищий, ніж вкраплеників кольорових мінералів. Серед останніх, частіше зустрічаються амфіболи, біотит, а іноді навіть кварц, і навпаки, значно рідше ніж в основних породах та
андезибазальтах спостерігаються олівіни. Слід проте зауважити,
що серед андезитів і навіть їхніх найбільш кислих різновидів –
андезидацитів виділяються гортонолітові різновиди, де поряд із
вкраплениками амфіболу чи біотиту може бути присутній олівін.
В основній масі цих порід порівняно з базальтами та андезибазальтами збільшується кількість мікролітів плагіоклазів, досягаючи
65–75 % їхнього об'єму. На відміну від андезибазальтів і гіперстенових базальтів андезити, крім більшого вмісту кремнекисло156

ти (57–64 %), містять також більше натрію, калію, менше магнію
та заліза при досить значному переважанні останнього.
Породи, що утворюються при палеотипному зміненні андезитів та андезибазальтів, називаються відповідно андезитови
ми або андезибазальтовими порфіритами. Вони відрізняються підвищеним вмістом води та вуглекислоти, меншою кількістю кальцію, калію при підвищеному вмісті натрію. При перетворенні в порфірити плагіоклази заміщуються альбітом, дрібнолускатими слюдами, епідотом, кліноцоїзитом і карбонатами, а
піроксени, рогова обманка та біотит – хлоритом, рудним мінералом, карбонатом й іноді епідотом. При заміщенні амфіболів і
біотитів хлоритами останні утворюють по них псевдоморфози з
виділенням по тріщинках спайності лейкоксену. При зміненні
скла утворюються криптокристалічні агрегати халцедону, кварцу, опалу, хлориту, епідоту та карбонату. Ці ж мінерали заповнюють пори та пустоти з утворенням мигдалекам'яних текстур.
При сильному зміненні андезити та андезибазальти не відрізняються як між собою, так і від базальтів. При натрієвому метасоматизмі андезити, як і базальти, перетворюються у спіліти.
Залежно від кількості плагіоклазів і складу кольорових мінералів серед високоглиноземистих андезитів та андезибазальтів виділяють плагіоандезити та лейкократові андезибазальти, гіпер
стенові, бронзитові, амфіболові, двопіроксенові, олівін
піроксенові, олівінбіотитові андезити та андезибазальти.
Залізисті андезити, вкраплениками в яких є основний плагіоклаз,
клінопіроксен (авгіт або піжоніт-авгіт), а в основній масі міститься
до 20 % магнетиту, називаються ісландитами (1964 , Ісландія).
Умови залягання і поширеність. Андезитовий вулканізм
пов'язаний переважно з виверженням центрального типу, під час
якого формуються величезні вулканічні конуси (стратовулкани).
Вони утворені лавами та туфами, склад яких може коливатися
від гіперстенових базальтів до дацитів за явної й значної переваги андезибазальтів і андезитів. Лавові потоки останніх значно
коротші й потужніші за базальтові. Їхня довжина рідко досягає
10–15 км при потужності в декілька сотень метрів. Такі розміри,
а також брилова і брекчієподібна будова поверхні потоків обумовлені високою в'язкістю середніх магм. З нею пов'язаний та157

кож і широкий розвиток асоціюючих пірокластичних, субвулканічних та екструзивних утворень.
Пірокластичні породи зазвичай утворюються внаслідок вибухового виверження експлозивного типу, які передують або
супроводжують вилив лав і формування екструзивних куполів.
Серед андезитів та андезибазальтів вони часто становлять понад
70 % об'єму виверженого матеріалу. Незцементовані крихкі пірокластичні породи називають тефрою (1944, грец. τέφρα –
попіл), а зцементовані – туфами (1815). Оскільки андезитові
виверження супроводжуються вибухами надзвичайної сили,
унаслідок яких руйнуються навіть самі вулканічні споруди, розкидаючі їхні уламки на декілька кілометрів від центра виверження, виникають туфи змішаного складу, де уламки андезитів
та андезибазальтів містяться в суміші з іншими породами з основи вулканічної споруди.
Субвулканічні тіла андезитів та андезибазальтів звичайно
утворюють штоки, дайки, лаколіти, що застигають на глибинах
до 1–2 км, або у вигляді масивних лав і лавобрекчій виповнюють
жерловини (неки) стратовулканів. На відміну від порід лавових
потоків та екструзивнних куполів вони краще розкристалізовані й
у більшості випадків містять у своєму складі рогову обманку або
біотит. Останнє обумовлено підвищеним парціальним тиском
води та інших летких компонентів при їхній кристалізації.
Андезити та андезибазальти розповсюджені в сучасних і давніх складчастих поясах, на активних окраїнах континентів, острівних дугах, значно меншою мірою – на океанічних островах.
У складчастих поясах з малою потужністю сіалічного шару поширені переважно андезибазальти, а в регіонах з потужним сіалічним шаром – андезити. Цю закономірність досить яскраво
проілюстрував Міашіро (1977) – підвищення потужності земної
кори складчастих поясів супроводжується підвищенням ролі
андезитового магматизму порівняно з толеїт-базальтовим. Тому
в Андах, де потужність кори досягає 60–70 км, панують андезити за практичної відсутності толеїтових базальтів.
Як уже відзначалося, андезити містять включення в основному корового субстрату (кристалічні орто- та парасланці на відміну від переважно ультраосновного складу включень толеїто158

вих базальтів). Це поряд з тісною залежністю від потужності та
складу земної кори може свідчити, що андезити є переважно
коровими утвореннями. Винятком є малопоширені маріаніти,
бонініти та ісландити. Перші два види андезитів зустрічаються в
основному в тісному зв'язку з толеїтовими базальтами і поширені на океанічних островах з малою потужністю земної кори та
з повною відсутністю гранітного шару, а ісландити відомі в серединно-океанічних хребтах, океанічних островах та острівних
дугах, де вони як і феродіорити, будучи диференціатами толеїтової магми, мають поступові переходи до толеїтових базальтів.
З андезитовим вулканізмом пов'язаний досить широкий
спектр металів – мідь, свинець, цинк, молібден, золото, срібло,
ртуть, сурма, миш'як, олово, марганець, сірка, а також алуніт,
барит та ін. Головним чином це гідротермальні родовища, які
найчастіше приурочені до жерл вулканів або конічних, кільцевих, трубчастих, радіально-тріщинних структур. Гідротермальні
родовища супроводжуються сильним зміненням рудовмісних
порід – окварцюванням, пропілітизацією, аргілізацією, піритизацією, алунітизацією тощо. У районах довгоіснуючих андезитових стратовулканів відмічається вертикальна зональність зруденіння з послідовною зміною знизу вверх міднопорфірової мінералізації поліметалевою сіркоколчеданною. Самі андезити
використовуються як будівельний матеріал, а також для виготовлення кислотостійкого бетону і цементу.

5.3.Середні породи сублужного ряду
До цієї групи належать гірські магматичні породи із вмістом
кремнекислоти 53–64 %  2 % за умістю лугів від 5–7 до 9–14 %.
Головні мінералогічні та петрохімічні відміни середніх порід
сублужного ряду від нормального проявляються в появі в їхньому складі калієво-натрієвих польових шпатів і титановмісних кольорових мінералів, а також у зростанні коефіцієнта агпаїтності – (K2O + Na2O) : Al2O3 = 0,2–0,9.
Головними типоморфними мінералами сублужних порід є
плагіоклаз, склад якого змінюється від лабрадору і навіть бітов159

ніту до альбіту (у різновидах перехідних до лужних порід), калієвий польовий шпат, а серед кольорових мінералів – піроксени,
амфіболи та біотити підвищеної лужності або титановості.

5.3.1. Плутонічні та жильні породи
Середні плутонічні породи сублужного ряду за Петрографічним кодексом (1999) об'єднуються в родини монцодіоритів,
монцонітів і сієнітів, за Міжнародною класифікацію – у родини
сублужних діоритів-монцонітів, сублужних кварцових діоритівкварцових монцонітів і сієнітів. Головна відмінність двох класифікацій полягає в тому, що в першому випадку монцодіорити
та монцоніти зкомпоновані в родини за мінеральними особливостями, які визначають у кінцевому варіанті видову належність
порід, у другому – за наявністю в породах кварцу в кількостях,
менших або більших 5 %. Ураховуючи це, у таблиці підручника
ці родини об'єднані (табл. 5.4). Крім того, кварцові сієніти із
вмістом кварцу від 5 до 15 %, які подані в таблиці в родині сієнітів, за Міжнародною класифікацією належать до кислих порід
підвищеної лужності, що, на наш погляд, не зовсім правильно.
Структури сієнітів, монцонітів і монцодіоритів переважнно
гіпідіоморфнозернисті, алотріоморфнозернисті інколи
трахітоїдні. Це обумовлено відносним ідіоморфізмом піроксенів
щодо інших породотвірних мінералів. За одночасної присутності
піроксенів і рогових обманок остання звичайно розвивається навколо піроксенів. У порфірових різновидах сієнітів фенокристалами часто стають калішпати, значно рідше – кольорові мінерали.
У різновидах, перехідних до діоритів і монцонітів, з'являються
порфіроподібні вкрапленики плагіоклазів.
Монцоніти характеризуються ідіоморфізмом піроксенів і
плагіоклазів відносно калієвих польових шпатів. Структурний
рисунок породи створюють, головним чином, плагіоклаз і калінатровий польовий шпат. При цьому зональні та незональні зерна плагіоклазу оточуються калієвим польовим шпатом, а між
зернами плагіоклазів розташовуються піроксени, амфіболи та
біотити. У свою чергу, піроксени часто облямовуються біотитом
чи роговою обманкою.
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Т а б л и ц я 5 . 4 . Характеристика середніх плутонічних порід сублужного ряду
(53 ≤ SіO2 ≤ 64; 5 ≤ (K2O + Na2O) ≤ 12)
Види

Типоморфні
мінерали
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Монцодіорит

Pl, Fsp,
Hbl, Bt

Кварцовий
монцодіорит

Pl, Fsp,
Bt, Hbl,
Qu

Монцоніт

Pl, Fsp,
Bt, Hbl

Кварцовий
монцоніт

Pl, Fsp,
Bt, Qu

Сієніт

Fsp, Pl

Кварцовий
сієніт

Fsp, Pl,
Qu

Мінеральний склад, %
Pl30–50 – 45–60
Fsp – 10–25
Qu – 0–5
Bt, Hbl, CPx, OРx – 20–35
Pl30–50 – 45–60
Fsp – 10–25
Qu – 5–15
Bt, Hb, CPx, OPx – 10–25
Pl30–50 – 20–40
Fsp – 20–40
Qu – 0–5
Bt, Hb, CPx, OРx – 25–40
Pl30–50 – 45–60
Fsp – 15–40
Qu – 5–15
Bt, Hb, CPx, OРx – 20–30
Pl15–30 – 10–30
Fsp – 60–80
Qu – 0–5
Bt, Hb, CPx, OРx – 10–20
Pl15–25 – 10–20
Fsp – 55–75
Qu – 5–15
Bt, Hbl, CPx, OРx – 5–20

Хімічний склад, %
SіO2
54–59

TіO2
0,5–
1,5

Al2O3 Fe2O3

CaO

Na2O

K2O
1,5–
3,5

4–7

2,5–5

56–64 0.5–1 12–18 0,5–4 1,5–5 1–5

3–7

2–4,5 1,5–4

53–56 1–3

16–17 2–7

4–7

2–6

3–7

2–4

3–6

0,5–
1,5

13–18 2–4

2–5

1–5

3–7

2–4,5

1,5–
3,5

54–62 0,5–2 14–19 1–4

3–6

MgO
3–6

58–63

14–18 2–6

FeO

0,5–5 0,2–3 1–5,5 4–6,5 4–9

58–65 0,1–1 14–19 0,5–3 0,5–4 0,2–3 0,5–4 3–6

3–10

Мінерали. Головними мінералами сієнітів, монцонітів і монцодіоритів є калієво-натрієвий польовий шпат і плагіоклаз, які
переважають над піроксенами, амфіболами та біотитом. Другорядними мінералами є кварц, іноді олівін, акцесорними мінералами – апатит, циркон, сфен, ортит, гранат, флюорит титаномагнетит, магнетит.
Калієвонатрієві польові шпати репрезентовані анортоклазом, ортоклазом і мікрокліном. Мікроклін досить часто не має
ґраткової будови, але характеризується пертитовою будовою з
пертитами як розпаду, так і заміщення. Плагіоклаз присутній у
вигляді призматичних або неправильних зерен, склад яких може
змінюватися від олігоклазу у власне сієнітах до андезину в монцодіоритах і монцонітах. У виняткових випадках його склад
відповідає лабрадору.
Біотит сієнітів порівняно з біотитами інших магматичних
порід відрізняється більш високим вмістом заліза. Їхня загальна
залізистість змінюється від 45–50 до 86 %.
Найхарактернішим кольоровим мінералом власне сієнітів є
амфібол, який в сієнітах нормальної лужності репрезентований
звичайною зеленою або коричневою роговою обманкою.
Піроксени в монцодіоритах, монцонітах і сієнітах нормальної
лужності репрезентовані переважно моноклінними різновидами –
салітом, титанавгітом, фероавгітом, діопсидом, діопсид-геденбергітом. Вони спостерігаються звичайно у вигляді зерен ідіоморфної форми, часто зональної будови. Діопсид-авгіти досить часто
заміщуються роговою обманкою, в якій зберігаються тільки у вигляді реліктів. Іноді в сієнітах нормальної лужності зустрічаються
ромбічні піроксени, представлені гіперстенами.
Олівін спостерігається рідко, головним чином у монцонітах і
сієнітах, які асоціюють з габроїдами, де репрезентований переважно залізистими різновидами. Кварц, якщо він присутній,
утворює різко ксеноморфні, неправильні, кутасті зерна, заповнюючи інтерстиції. Акцесорні мінерали у своїй більшості приурочені до кольорових мінералів. Як уже відзначалося, до них
належать апатит, циркон, сфен, ортит, гранат, флюорит і рудні
мінерали. У деяких сієнітах з високим вмістом летких і рідкісних елементів кількість цих мінералів досягає 5 % і вони переходять у розряд другорядних.
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Характерними вторинними мінералами є серицит та епідот,
розвинуті по плагіоклазах, кальцит – по піроксенах або значно
рідше – по амфіболах, хлорит – по біотиту, роговій обманці та
піроксену, ідингсит – по ромбічному піроксену. Крім того, вторинними мінералами у сієнітах можуть бути присутніми актиноліт, вторинна рогова обманка, гематит, магнетит, лімоніт і сфен,
що виникають при хлоритизації біотиту та рогової обманки.
Найпоширенішими серед середніх сублужних порід є без=
кварцові та кварцвмісні сієніти (Сієна, тепер Асуан, Єгипет). Це порівняно лейкократові породи, в яких салічні мінерали значно переважають над кольоровими. Залежно від складу
польових шпатів і кольорових мінералів серед сієнітів виділяють два види: власне сієніти (двопольовошпатові) та лужно
польовошпатові сієніти (однопольовошпатові, калішпатові).
Власне сієніти складені калієвим польовим шпатом (ортоклазом, мікрокліном або мікроклін-пертитом), плагіоклазом
(альбітом, олігоклазом, андезином, дуже рідко лабрадором), роговою обманкою, біотитом, піроксенами. Серед другорядних
мінералів можуть бути присутніми олівін, кварц, кількість яких,
звичайно не перевищує декількох відсотків. При вмісті кварцу
від 5 до 15 % сієніти переходять у кварцові сієніти (граносієніти) – породи проміжні між сієнітами та сублужними гранітами.
Сієніти характеризуються досить непостійним складом і тому
серед них виділяються численні різновиди, що мають власні назви.
До таких належать: акерити (1890 р., Вестре-Акер, р-н Осло, Норвегія) – авгіт-біотитові сієніти з олігоклазом і кварцом; анортосіє
ніти – анортоклазові роговообманкові сієніти, габросієніти (1895)
– лабрадорові сієніти, дурбахіти (1891, Дурбах, гори Шварцвальд,
Німеччина) – роговообманково-біотитові сієніти.
У лужнопольовошпатових сієнітах плагіоклаз майже повністю відсутній. Зрідка спостерігаються поодинокі зерна альбіту. Калішпати звичайно репрезентовані натровим ортоклазом,
ортоклаз-пертитом, анортоклазом. Склад темноколірних мінералів майже такий, як у власне сієнітах, але поряд зі звичайною
роговою обманкою або замість неї часто присутній гастингсит,
баркевікіт, керсутит, олівін, іноді нефелін.
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Монцодіорити, монцоніти та кварцові монцоніти. Мон
цодіорити (1920) – сірі, темно-сірі плутонічні породи проміжного складу між діоритами та монцонітами. Складаються з андезину, авгіту, рогової обманки, біотиту та кварцу.
Монцоніти (1864, г. Монцоні в Північній Італії) є порода-ми
перехідними від сієнітів до монцодіоритів, хоч існує думка, що
вони є перехідними утвореннями між сієнітами та габроїда-ми.
Вони являють собою рожево-сірі та темно-сірі породи з непостійним кількісно-мінералогічним складом. Головними породотвірними мінералами є плагіоклаз (лабрадор-бітовніт або андезин), ортоклаз і кольорові мінерали (авгіт, рогова обманка,
біотит), до яких можуть додаватися кварц (збільшення вмісту до
5–15 % приводить до появи кварцових монцонітів), олівін і гіперстен. До кольорових мінералів просторово тяжіють скупчення акцесоріїв – магнетиту, титаніту, апатиту, іноді циркону.
Останній найчастіше включений у біотит. Головною відміною
монцонітів від сієнітів є одночасно підвищений вміст кольорових мінералів (до 30–35 %) і більш основних плагіоклазів. При
зменшенні вмісту калієвого польового шпату (до 0–25 %) та,
відповідно, зростанні плагіоклазу монцоніти та кварцові монцоніти переходять у монцодіорити та кварцові монцодіорити, а
при подальшому зменшенні калішпату (1–10 %) – у сублужні
діорити. У монцодіоритах і монцонітах вміст лугів звичайно менше 8 %, а натрій, як правило, переважає над калієм.
Жильні породи сублужного ряду представлені жильними
різновидами монцонітів і сієнітів, що відрізняються від плутонічних утворень дрібнозернистою структурою, а також жильними
лампрофірами, серед яких найбільшим розповсюдженням користуються вогезити та мінети (табл. 5.5).
Вогезити (1887, гори Вогези, Франція) складаються з калієвого польового шпату (звичайно ортоклаз), амфіболу, іноді
присутній авгіт. Кількість темноколірних мінералів досягає
35 %, більша частина яких формує вкрапленики. Іноді вміщує
плагіоклаз. Мінета (1822, долина Мінкетт, гори Вогези,
Франція) – лампрофіри з фенокристалами флогопіт-аніту, рідше
амфіболів. В основній масі, крім біотиту, присутній ортоклаз і
невелика кількість плагіоклазу. Акцесорні мінерали представлені апатитом і магнетитом.
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Т а б л и ц я 5 . 5 . Характеристика середніх жильних
та гіпабісальних лампрофірів сублужного ряду
(53 ≤ SіO2 ≤ 64; 6 ≤ (K2O + Na2O) ≤ 10)
Види

Типоморфні
мінерали

Мінеральний
склад, %

SіO2

TіO2

Al2O3

Хімічний склад, %
Fe2O3
FeO
MgO

CaO

Na2O

K2O

50–54

0,5–1,5 14,8–16,6 2,4–3,8 4,1–6,8 6,3–8,6 6–7,6 1,5–4 3–5

Мінета

Fsp – 35–50
Bt – 20–40
CPx – 0–10
Pl – 0–10
Ol – 0–5
Qu – 0–5

51–55

0,8–2
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Вогезит Fsp, Hbl

Fsp – 35–50
Hbl – 25–45
Aug – 0–10
Pl – 0–10
Ol – 0–5
Bt – 0–5
Qu – 0–5

Fsp, Bt

11–15

2,5–8,5 2–5,5

2,5–7

4,5–8 2–4,5 4,5–7

Умови залягання і поширеність. Сієніти та споріднені їм
породи супроводжували магматизм упродовж усієї історії розвитку Землі. Вони проявлялися як у складчастих областях, так і
на платформах. У складі габро-діорит-сієнітових масивів, що
формувалися на ранньо- та пізньогеосинклінальних стадіях розвитку складчастих областей, вони описані майже в усіх регіонах
світу. Досить поширеними є монцоніт-сієнітові масиви орогенної стадії розвитку геосинкліналей.
Сієніти та кварцові сієніти беруть участь у будові сієнітгранітних інтрузій, де порівняно з гранітами мають обмежене
розповсюдження. Такі масиви приурочені до виступів фундаменту та серединних масивів з підвищеною потужністю сіалічної кори. Крім того, сієніти зустрічаються разом з лужними та фельдшпатоїдними сієнітами, які формуються на стадії активізації областей завершеної складчастості та платформ. Таким чином, сієніти є складовими частинами сієніт-габрової, монцоніт-сієнітової,
сієніт-кварцсієніт-гранітної, сієніт-нефелінсієнітової формації.
Монцоніти та кварцові монцоніти проявляються в орогенну
стадію розвитку складчастих областей, у періоди активізації
щитів та областей завершеної складчастості, де входять до складу монцоніт-сієнітової та діорит-гранодіорит-монцонітової формації. Вони як і сієніти становлять самостійні тіла, беруть
участь у будові складних сієніт-габрових, монцоніт-гранітових,
граніт-сієнітових інтрузій та масивів лужних і нефелінових сієнітів. У таких масивах сієніти і монцоніти мають як різкі, так і
поступові переходи між собою, із кварцовими різновидами та з
габроїдами. Монцоніти часто є похідними гранітоїдних магматичних розплавів, що зазнали зміну складу в процесі асиміляції
вапняків або основних порід. Форма самостійних масивів монцонітів і сієнітів дайко- та штокоподібна. У монцосієнітових і
габросієнітових масивах концентричної будови сієніти становлять внутрішні, а монцоніти та габроїди – крайові частини.
Монцодіорити, які часто називають сублужними діоритами,
самостійних масивів також не утворюють, а як кварцові монцоніти та кварцові сієніти є проміжними породами, що зв'язані поступовими переходами з монцонітами, діоритами та гранітами.
Звичайно вони включають численні ксеноліти меланократових
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порід, а самі характеризуються непостійним складом, що свідчить про їхній гібридний характер.
З монцонітами та кварцовими монцонітами генетично зв'язана вольфрамова, молібденова, мідна, золота та поліметалева мінералізація гідротермального та скарнового типів. Із сієнітовими та складними сієніт-монцонітовими масивами асоціюють
титаномагнетитове, магнетитове, мідне, поліметалеве та рідкіснометалеве зруденіння, а також золоторудна мінералізація. Найчастіше це контактово-метасоматичні скарнові та гідротермальні родовища. Сієніти та монцоніти знаходять застосування в дорожньому та монументальному будівництві.

5.3.2. Вулканічні породи
Вулканічні сублужні породи репрезентовані родинами трахіандезибазальтів − латитів, трахіандезитів − кварцових латитів і
трахітів. Характерною особливістю сублужних вулканічних порід є підвищений, порівняно з андезибазальтами та андезитами,
вміст лугів (більше 5 %), присутність у розкристалізованих різновидах калієвих польових шпатів, часто підвищена титановість
кольорових мінералів (табл. 5.6). У петрохімічному відношенні
більшість порід належить до калінатрової серії. Породи натрієвої серії – бенмореїти (1963, г. Бен Мор, о. Мал, Шотландія)
зустрічаються серед трахіандезибазальтів і трахіандезитів, а калієвої – тристаніти (1963, о-ви Тристан да Кунья, Атлантичний океан) – серед латитів і трахітів.
Родина трахіандезибазальтів – латитів об'єднує породи із
вмістом SіO2 = 52–58 % і сумою лугів від 5 до 7,6–8,2 %. Перші є
вулканічними аналогами монцодіоритів, а другі – монцонітів.
Трахіандезибазальти та латити (1898, Латіум, р-н в
Італії) у більшості своїй порфірові породи, головними мінералами вкраплеників яких можуть бути плагіоклаз, моноклінний
піроксен, титаниста рогова обманка, рідко олівін, до яких у латитах приєднується калієвий польовий шпат. В основній масі,
крім перелічених мінералів, постійно присутні магнетит, апатит,
іноді флюорит, титаніт і бурувате або зеленувате скло.
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Т а б л и ц я 5 . 6 . Характеристика середніх вулканічних порід сублужного ряду
(53 ≤ SіO2 ≤ 64; 6 ≤ (K2O + Na2O) ≤ 10)
Види

Типоморфні
мінерали

Трахіандези- Pl, Тібазальт
Aug, Hbl

Pl, Fsp,
CPx

Латит

Pl, Fsp,
CPx, Bt

Трахіандезит

Pl, ТіAug, Hbl
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Шошоніт

Мінеральний
склад, %
Вкраплення:
Pl40–60, CPx ± Ol, Hbl
Основна маса:
Pl, CPx, Mt, Vt ± Fsp
Вкраплення:
Pl40–75, CPx ± Ol

Хімічний склад, %
SіO2

TіO2

52–56 1–3

0,5–
52–56
Основна маса:
1,5
Pl, Fsp, Cpx, Bt, Hbl,
Vt
Вкраплення:
Pl40–75, CPx, Opx ±
Ol, Bt, Fsp
0,5–
54–59
1,3
Основна маса:
CPx, Opx, Ol, Pl, Bt,
Fsp, Mt, Vt
Вкраплення:
Pl30–40, CPx, Hbl ±
Ol, Bt
53–56 0,5–2
Основна маса:
Pl, CPx, Am, Mt,
Vt±Fsp

Al2O3

Fe2O3

FeO

MgO

CaO

Na2O

K2O

15–16 4–8

3–5

2–6

3–7

3–5

1–3

15–18 3–4

3–5

2–5

4–7

2–4

2–5

15–17 3–4

2–3

2–4

3–5

3–5

2–5

16–18 2–5

2–5

2–4

3–6

4–6

1–3

Закінчення табл. 5.6
Види

Банакіт

Кварцовий
латит
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Трахіт

Кварцовий
трахіт

Типоморфні
мінерали

Мінеральний
склад, %

Хімічний склад, %
SіO2

TіO2

53–56
Основна маса:
Fsp, Pl, CPx, Bt, Anc
± Lc, Qu
Вкраплення:
Pl30–55, CPx, OPx,
Pl, Fsp,
Bt± Ol, Fsp
58–63
CPx, Bt,
Основна маса:
Qu
Pl, OPx, CPx, Bt, Qu
(> 5 %), Fsp, Mt, Vt
Вкраплення:
Fsp ± Pl20–30, CPx, Bt,
Pl, Fsp,
Hbl, OPx
57–64
CPx, Hbl,
Основна маса:
Bt
Pl, Fsp, Vt±Qu (< 5
%)
Вкраплення:
Fsp ± Pl20, Hbl, CPx,
Pl, Fsp,
OPx, Bt
62–66
CPx, Hbl,
Основна маса:
Bt, Qu
Pl, Bt, Fsp,
Qu (> 5 %), Vt

0,5–1

17–19 4–5

3–4

2–4

3–6

2–4

3–6

0,5–1

14–16 3–4

2–3

2–4

3–5

2–4

2–4

0,5–
1,0

15–20 2–3

2–3

1–2

2–4

3–5

4–6

0,5–1

14–17 1–3

1–3

0,5–
1,5

2–3

2–4

3–5

Pl, Fsp,
CPx, Ol,
Bt

Al2O3

Fe2O3

FeO

MgO

CaO

Na2O

K2O

Вкраплення:
Pl30–55, CPx ± Ol

Плагіоклаз вкраплеників таблитчастої форми представлений
андезин-лабрадором. В основній масі плагіоклаз має більш кислий склад і лейстоподібну форму. Моноклінний піроксен репрезентований титанавгітом або авгітом. Його вміст у вкраплениках
звичайно не перевищує 5 %. Рідше зустрічається гіперстен. Олівін формує поодинокі ідіоморфні зерна. Досить часто в обох різновидах, як у вкраплениках так і в основній масі, присутня титаниста рогова обманка. Характерними мінералами латитів є
також біотит і калієвий польовий шпат. Обидва вони спостерігаються як у вкраплениках, так і в основній масі. Причому в основній масі на частку калієвого польового шпату може припадати до 50 % її об'єму. Другорядні мінерали – магнетит, апатит,
титаніт утворюють зерна ідіоморфної або неправильної форми.
У розкристалізованих різновидах латитів можуть зустрічатися
поодинокі неправильної форми зерна кварцу.
Структура основної маси порід – пілотакситова, мікролітова,
гіалопілітова, а в трахіандезибазальтах також інтерсертальна.
Породи родини трахіандезитів і кварцових латитів порівняно з породами попередньої родини більш поширені, особливо в областях інтенсивного прояву андезитового магматизму.
Вони відрізняються більшим вмістом SіO2 (53–65 %) і лугів
(від 6 до 10 %). На відміну від андезитів у породах цієї родини
серед кольорових мінералів майже не зустрічається ромбічний
піроксен, але значно зростає роль амфіболу та моноклінних піроксенів підвищеної титановості.
Трахіандезити (1894) як і трахіандезибазальти не містять
самостійних мінеральних утворень калінатрового польового шпату. Ортоклазова компонента частково входить до складу плагіоклазу, а в основному концентрується у вулканічному склі.
Головними мінералами вкраплеників трахіандезитів є плагіоклаз (An30–40), моноклінний піроксен (титанавгіт, авгіт, діопсид),
базальтична рогова обманка або керсутит, інколи спостерігається біотит та ідіоморфний підвищеної залізистості олівін.
Структура основної маси пілотакситова або гіалопілітова.
Проміжки між лейстами андезину заповнені мікролітами моноклінного піроксену, амфіболу та біотиту, які разом з акцесорними
апатитом, магнетитом і флюоритом занурені в зеленувато-сіре
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вулканічне скло та продукти його девітрифікації. Кількість
останнього може досягати 30 % у звичайних і 95 % у склуватих
різновидах. За хімічним складом трахіандезити є вулканічним
еквівалентом кварцових монцодіоритів.
Головною відміною кварцових латитів (1898) – вулканічних аналогів кварцових монцонітів є присутність як у вкраплениках, так і в основній масі калієвого польового шпату та кварцу.
Калішпат, кількість якого в основній масі й у вкраплениках приблизно однакова, репрезентований ортоклазом або санідином.
Кварц, навпаки, спостерігається тільки в основній масі й дуже
рідко у вкраплениках, де кристали його звичайно ідіоморфні.
У порфірових різновидах вкрапленики становлять від 10 до 40 %.
В основній масі породи плагіоклаз може бути присутнім у кількості до 40 %, а вулканічне скло – до 60–90 %. При цьому у шліфах
скло має буруватий або зеленувато-сірий колір.
До родини трахітів належать трахіти (1813, від грец.
τραχύς – грубий, жорсткий) та кварцові трахіти (1863). Власне трахіти є вулканогенними аналогами сієнітів. Це породи самого різноманітного кольору (світло-сірого, рожево-сірого, жовтого, лілового до чорного), порфірової, рідше афірової будови та
підвищеної пористості, яка і обумовила шорсткувату нерівну
поверхню. Головними породотвірними мінералами трахітів є
санідин (анортоклаз), плагіоклаз середнього, рідше основного
складу, з підпорядкованою кількістю рогової обманки підвищеної титановості, біотиту та моноклінного піроксену. Значно рідше у вкраплениках спостерігаються кристали ромбічного піроксену та поодинокі зерна сильнозалізистого олівіну (ферогортоноліт-фаяліт). В основній масі трахітової, сферолітової або гіалопелітової будови часто зустрічається чорно-сіре або буре вулканічне скло (до 20 %), кристали магнетиту, сфену (титаніту),
гематиту та апатиту. У метатрахітах (ортофірах) скло повністю
девітрифіковане. Основна маса трахітів характеризується високим ступенем кристалічності, а скло головним чином тільки цементує мікроліти калієвого польового шпату.
Палеотипні аналоги трахітів – трахітові порфіри або ортофі
ри (1857), складені ортоклазом або мікрокліном (замість високотемпературного санідину), альбітизованими плагіоклазами,
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розкладеними кольоровими мінералами (найчастіше хлорит в
асоціації з магнетитом, карбонатом і сфеном). При розкристалізації давніх порід цього типу іноді утворюються агрегати польових
шпатів з формуванням вторинної мікрозернистої структури, яка
одержала назву ортофірової. Альбітизовані фельзитові породи
називаються кератофірами (1874, грец. κέρατο – ріг) або
альбітофірами (1857). В останніх плагіоклаз і калішпат повністю
заміщені альбітом. Ступінь змін їх настільки інтенсивний, що
визначити первинний склад цих порід майже неможливо.
Умови залягання і поширеність. Сублужні середнього
складу вулканічні породи мають незначне поширення порівняно
з породами нормального ряду відповідної основності. Вони
приурочені до жорстких стабільних тектонічних структур у
складчастих поясах високого ступеня консолідації та до платформ. В орогенних областях трахіандезибазальти, трахіандезити
і трахіти входять до складу базальт-трахітових серій. Вони поширені на океанічних островах, де також асоціюють із сублужними базальтами та лужними середніми і кислими породами,
маючи з ними спільну калінатрову специфіку. Калієві різновиди
– тристаніти, латити, кварцові латити та калієві трахіти входять
до складу трахібазальт-шошонітових асоціацій острівних дуг і
деяких океанічних островів (о. Тристан-да-Кунья в Атлантичному океані), базальт-трахітових серій континентальних рифтових зон. Трахіандезибазальти та трахіандезити досить звичайні в
областях активного андезитового магматизму, де приурочені до
певних структурно-формаційних зон або окремих вулканотектонічних структур, фіксуючи завершальні стадії орогенного
етапу. Вони спостерігаються в ефузивній, пірокластичній, екструзивній і гіпабісальній фаціях, становлячи потоки, покрови,
куполи, дайки, неки, лаколітоподібні тіла та сили. Іноді беруть
участь у будові складних полігенних вулканів. Оскільки трахіти
утворюються з дуже в'язкої магми, то найчастіше вони формують екструзивні куполи або короткі, потужні потоки з тупим
закінченням. Виверження трахітів, як і взагалі розплавів підвищеної лужності й підвищеної в'язкості, супроводжується виверженням великої кількості пірокластичного матеріалу.
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Палеотипні різновиди трахітів (кератофіри, ортофіри та альбітофіри) зустрічаються разом з альбітизованими базальтами та
діабазами в давніх геосинкліналях, де становлять спіліт-кератофірову асоціацію. У глибоко еродованих областях із трахітами і
асоціюючими з ними породами часто спостерігаються сієніти, з
якими вони мають хімічну і генетичну спорідненість.
Сублужні вулканічні породи використовуються головним чином як будівельний матеріал. Іноді з ними пов'язані гідротермальні, поліметалеві та сульфідно-мідні зруденіння. При субареальному вивітрюванні за рахунок трахітів утворюються бентонітові
глини, а внаслідок післявулканічних фумарольних змін – алуніти.

5.4. Середні породи лужного ряду
До цієї групи належать магматичні породи із вмістом кремнекислоти від 53 до 64 % і сумарним вмістом лугів від 7 до
23 %, які у своєму складі можуть мати лужні кольорові мінерали
та фельдшпатоїди.

5.4.1. Плутонічні та жильні породи
Середні плутонічні породи лужного ряду об'єднано у дві родини: лужних безфельдшпатоїдних сієнітів і фельдшпатоїдних
сієнітів – світлих лейкократових порід, сумарний вміст кольорових мінералів в яких менше 30 % (табл. 5.7).
Характеристика родин. У лужних безфельдшпатоїдних
сієнітах на відміну від власне сієнітів підвищений вміст лугів зумовлюється в основному альбітовим складом плагіоклазів і значним вмістом калінатрового польового шпату. Головними їхніми породотвірними мінералами є альбіт (рідко олігоклаз у центральних частинах зональних зерен), ортоклаз
або анортоклаз, кольорові мінерали – егірин, егірин-авгіт, арфведсоніт, рибекіт, у деяких випадках зустрічається баркевікіт, гастингсит і лепідомелан.
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Т а б л и ц я 5 . 7 . Характеристика середніх плутонічних порід лужного ряду

(53 ≤ SіO2 ≤ 64; 7 ≤ (K2O + Na2O) ≤ 23)
Види

Типоморфні
мінерали

Мінеральний
склад, %

Хімічний склад, %
SіO2

TіO2 Al2O3

Fe2O3

FeO MnO MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

53–
64

0,1–
2

13–
20

1,5–
6,5

1–5

Сл.–
0,3

0,3–
5

1,5–
6,5

0,2–8

3–
11

Сл.–
1
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Лужний
сієніт

Fsp, Ab

Ab – 0–50
Fsp – 30–70
alk-CPx (Am) –
1–35
Qu – 0–5
Ne – 0–5

Фойяїт

Fsp, Ne

Fsp – 30–60
Ne – 25–40
alk-CPx –5–10
alk-Am 0–20

54–
57

0,2–
1,5

16–
23

2–4

0,5– 0,1–
4
0,3

0,1–
1,5

1–3

8–12

5–8

Сл.–
0,8

Луяврит

Fsp, Ne,
alk-CPx

Fsp – 35–50
Ne – 20–35
Ab – 5–30
alk-CPx – 10–40
alk-Am – 0–30
Eud – 5–40

51–
55

1–4

9–17

5–10

1,5– 0,1–
10
0,5

1–4

0,7–
3

7–12

4,5–
5,5

0,1–
0,5

Маріуполіт

Ab – 50–80
Ab,
Ne, Ne – 7–40
alc-CPx
alc-CPx – 7–35
Fsp – 0–10

55–
63

0,1–
0,3

14–
24

2–10

0,2– Сл.–
2
0,4

0,1–
0,4

0,5–
2

9–15

0,8–
4

Сл.–
0,1

Закінчення табл. 5.7
Види

Міаскіт

Канадит
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Псевдолейцитовий
сієніт

Типоморфні
мінерали
Fsp,
Bt

Хімічний склад, %
SіO2

TіO2 Al2O3

Fe2O3

FeO MnO MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

Fsp – 20–60
Ne – 20–30
Ne,
Lep (Bt) – 5–20
Am – 0–20
Ab (Olg) – 0–20

54–
60

0,1–
1,5

20–
24

0,5–3

1–2

Сл.–
0,2

0,3–
1,5

0,5–
2,5

6–10

5–
10

Сл.–
0,2

Ab – 75–85
Ne – 5–20
Bt – 5–10
Fsp – 0–5

55–
59

0,1–
0,2

19–
22

0,5–2

2–4

Сл.–
0,1

0,3–
0,8

1,2–
2,4

8–9

3–5

0,1–
0,6

Fsp – 20–50
Lc` – 25–70
Lc‘, CPx – 5–20
Bt – 0–10
Ne – 0–10
Ks – 0–10

54–
59

0,1–
0,7

20–
23

0,5–3

0,3– Сл.–
2
0,2

0,3–
0,8

0,4–
0,5

Сл.–
4

15–
20

0,9–
2,0

Ab, Ne, Bt

Fsp,
CPx

Мінеральний
склад, %

Залежно від співвідношення породотвірних мінералів виділяються різновиди, зокрема: святоносити (1921, Святий Ніс,
Забайкалля, Сибір, Росія) – лужні сієніти з егірин-авгітом і
вапняно-залізистим гранатом; нордмаркіти (1890, р-н Нордмарка, поблизу Осло, Норвегія) – порфіроподібні кварцові лужні
породи з біотитом, егірин-авгітом, арфведсонітом чи рибекітом
при вмісті кварцу близько 5–10 %; умптекіти (1894, Умп-тек,
Хібінський комплекс, Кольський п-в, Росія) – лужні сієніти,
складені мікроклін-пертитом, арфведсонітом та егірином з канкринітом та апатитом; асинтити (р-н Ассинт, Шотландія) –
лужні трахітоїдні сієніти із содалітом та егірин-авгітом та ін.
Фельдшпатоїдні сієніти порівняно з іншими породами мало поширені й становлять менше 1 % всіх магматичних порід.
Характерною особливістю їхнього хімізму є недосиченість кремнеземом при сумарному вмісті K2O + Na2O від 14 до 19 %, а
глинозему від 12–15 % у меланократових різновидах, до 20–
24 % у лейкократових. За хімізмом їх можна поділити на міаскітові з коефіцієнтом агпаїтності КА = (K2O + Na2O)/Al2O3 < 1 та
агпаїтові КА > 1.
Структури фельдшпатоїдних сієнітів – гіпідіоморфнозернисті.
У випадках, коли нефелін і калішпат ідіоморфніші за кольорові
мінерали, формується агпаїтова структура. Нефелін ідіоморфний в багатих на нефелін породах і ксеноморфний у породах,
збіднених цим мінералом. Інколи спостерігаються пойкілітові
співвідношення нефелінів і польових шпатів. Текстура нефелінових сієнітів масивна, трахітоїдна, смугаста.
Фельдшпатоїдні сієніти звичайно зернисті, світло-сірого кольору породи із зеленуватим або жовтуватим відтінком, головними породотвірними мінералами яких є лужні польові шпати,
що сумарно становлять 20–85 %, фельдшпатоїди – 5–40 % та
фемічні мінерали – 5–40 %. Польові шпати представлені мікрокліном, мікроклін-пертитом, ортоклазом, альбітом або кислим
олігоклазом. Нефелін добре розпізнається у штуфах завдяки
характерному масному блиску на зломах, безбарвному, зеленуватому або червонуватому кольору. У деяких різновидах порід
він формує таблитчасті, майже ізометричні, добре утворені кристали, які включені в кристали піроксену. Кількість нефеліну
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разом з польовими шпатами змінюється в широких межах. Серед кольорових мінералів поширені егірин, егірин-авгіт, титанавгіт, арфведсоніт, гастингсит, баркевікіт та іноді сильнозалізистий біотит (лепідомелан). Крім того, зустрічаються астрофіліт, корунд, магматичний кальцит, мусковіт та олівін. Специфічною особливістю лужних фельдшпатоїдних порід є збагаченість їх різноманітними акцесорними мінералами, у першу чергу такими, як апатит, циркон, сфен (титаніт), магнетит, а також
флюорит, евдіаліт, пірохлор, ортит та багато інших. Характерними вторинними мінералами є содаліт, канкриніт (хоч ці мінерали можуть бути і первинно-магматичними), цеоліти, натрові
слюди. Залежно від складу польових шпатів фельдшпатоїдних
(нефелінових) сієнітів виділяють нефелін-калішпатові (фойяїти,
ювіти), нефелін-альбіт-калішпатові (луяврити, міаскіти) та нефелін-альбітові різновиди (маріуполіти, канадити).
Фойяїти (1861, г. Фоя, Мончіка, Португалія) – лейкокра-тові
породи з парагенезисом: нефелін + калішпат + лужний пі-роксен
+ тараміт, гастингсит ± олівін; луяврити (1890, Луявр-Урт,
Кольський п-в, Росія) – трахітоїдної будови породи з висо-ким
вмістом нефеліну: нефелін + калішпат + альбіт + лужні піроксени та амфіболи; міаскіти (1839, Міасс, Ільменські гори,
Урал, Росія) – зернисті породи, що складені приблизно рівною
кількістю калішпату та альбіту, нефеліну та лепідомелану; ма
ріуполіти (1902, Маріуполь, Україна) – світло-сірі породи, в
яких польовий шпат майже виключно репрезентований альбітом, присутні нефелін, егірин, рідше лепідомелан; до маріуполітів за складом наближаються канадити (1913, Монмут Тауншип, Онтаріо, Канада), які є також суттєво плагіоклазнефеліновими породами із гастингситом і лепідомеланом. Лей
цитові або псевдолейцитові сієніти складені псевдолейцитом,
діопсидом з егірин-авгітовою облямівкою, меланітом ( титанистим андрадитом), сфеном та апатитом. У деяких лейцитових сієнітах присутні також рогова обманка, біотит і содаліт.
Жильні породи. З нефеліновими сієнітами пов'язані жильні
нефелінові мікросієніти, тингуаїти, а також нефелінові сієнітовіпорфіри, нефелін-сієнітові пегматити, апліти та лампрофіри.
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Нефелін"сієнітові порфіри відрізняються переважно порфіровою структурою, де серед вкраплеників поширені нефелін та ортоклаз, а основна маса складена польовим шпатом і нефеліном з домішкою егірину. Нефелінсієнітові пегматити складені крупнота гігантозернистими кристалами польового шпату, нефеліну та
невеликою кількістю содаліту, егірину або лепідомелану. Залежно
від складу виділяються фойяїтові, міаскітові та інші види пегматитів. Нефелінсієнітові апліти складені тільки лужними польовими шпатами та нефеліном і характеризуються дрібнозернистою
аплітовою або бостонітовою структурою. До діашистових утворень належать також лампрофіри родини орендитів (1897, Оренда-Бьют, Лейцит-Хіллс, Вайомінг, США) (табл. 5.8).
Умови залягання і поширеність. Фельдшпатоїдні сієніти
формують невеликі тіла – штоки, лаколіти, лополіти, кільцеві
масиви площею до декількох десятків квадратних кілометрів.
Але найчастіше вони входять до складних масивів, де асоціюють або із сієнітами та гранітоїдами, або з лужними мафітами та
ультрамафітами. Формуються вони, як і переважна більшість
лужних порід, у платформних ділянках земної кори на стадії її
активізації. Дуже поширені асоціації нефелінових сієнітів з лужними габроїдними та лужно-ультраосновними масивами в
Кольсько-Карельській провінції, де разом з лужними габроїдами, уртитами, ійолітами та великим різноманіттям інших лужних порід становлять лаколітоподібні, часто розшаровані масиви. В Україні лужні породи (маріуполіти) поширені в Приазовському та Дністрово-Бузькому блоках Українського щита, де
асоціюють з основними породами та сієнітами.
Нефелінові сієніти мають велике практичне значення. З ними
пов'язані магматичні пегматитові та гідротермальні родовища
ніобію і танталу, цирконію, рідких земель, урану, торію, титану
та заліза. Крім того, нефелінові сієніти та асоціюючі з ними породи вміщують родовища апатиту, а оскільки самі породи мають великий вміст глинозему, то можуть використовуватися як
сировина на алюміній. Останнім часом розроблено технологію
використання нефелінових сієнітів як комплексної глиноземисто-рідкіснометалевої сировини.
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Т а б л и ц я 5 . 8 . Характеристика середніх гіпабісальних та жильних
лампрофірових порід лужного ряду родини орендитів

(53 ≤ SіO2 ≤ 64; 7 ≤ (K2O + Na2O) ≤ 22)
Види

Лейцитовий
орендит
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Орендит

Типоморфні
мінерали

Мінеральний
склад, %

Хімічний склад, %
SіO2

TіO2

Al2O3

Fe2O3

FeO

MgO

CaO

Na2O

K2O

Lc, Phl,
San, Dі

Lc – 15−40
Phl – 10−20
San – 5−20
Dі – 5−20
Ol – 0−10
alk-Am – 0–8

53–
59

1,5–
7

7–12

2,5–
7,5

0,5–
4

4,5–
11

1–5

0,5–1

8,5–
12,5

Phl, San,
Dі

Phl – 10–20
San – 10–50
Dі – 10–20
Lc – 0–15
Ol – 0–10
alk-Am – 0–8

53–
58

1–
5,5

8,5–
14,5

1–6

0,5–
4

4,5–
15,5

1,5–7

0,5–3

5,5–
10,5

5.4.2. Вулканічні породи
Середні вулканічні фельдшпатоїдні породи лужного ряду зустрічаються ще рідше, ніж їхні плутонічні аналоги. Представлені вони родинами лужних трахітів і фонолітів (табл. 5.9). У родині фонолітів виокремлюють натрієвий ряд – фоноліти та калієвий ряд – лейцитові фоноліти. Усі вони є лейкократовими породами, в яких вміст польових шпатів і фельдшпатоїдів перевищує вміст кольорових мінералів.
Характеристика порід. Лужні трахіти (1908 – петрохімічні еквіваленти лужних сієнітів відрізняються від власне трахітів присутністю лужних кольорових мінералів і кислим складом плагіоклазу, кількість якого як і у вкраплениках, так і в основній масі підпорядкована калієвому польовому шпату. Темноколірні мінерали представлені переважно егірином, егіринавгітом, арфведсонітом, рибекітом або баркевікітом. Поряд з
ними в деяких різновидах спостерігаються діопсид, олівін, біотит. Акцесорні мінерали – циркон, апатит, магнетит, титаномагнетит спостерігаються як в основній масі, так і у вкраплениках.
Фоноліти (1816, від грец. φωνή – звук, λίυος – камінь) –
порфірові зеленувато-сірі породи, складені санідином, нефеліном, діопсидом та егірином, лужними амфіболами, які можуть зустрічатися у вкраплениках і в основній масі за різкої переваги серед вкраплеників світлих мінералів. Скло в основній масі звичайно
відсутнє. Залежно від будови основної маси розрізняють фоноліти
з фонолітовою структурою (нефелінітоїдні фоноліти), в яких
ідіоморфні кристали нефелінів мають перевагу над зернами санідину, і з трахітоїдною структурою, в яких мікроліти санідину
переважають над нефелінами. Породи з трахітоїдною будовою
основної маси та з невеликим вмістом нефеліну відносять до
лужних трахітів.
Палеотипні аналоги фонолітів називаються фонолітовими
порфірами. Санідини в цих породах перетворені в ортоклаз, лейцит – у псевдолейцит або епілейцит, нефелін заміщується вторинними слюдами та цеолітами, кольорові мінерали – хлоритами.
У палеотипних різновидах дуже поширені також анальцим, нозеан і гаюїн.
180

Т а б л и ц я 5 . 9 . Характеристика середніх лужних вулканічних порід
(53 ≤ SіO2 ≤ 64; 7 ≤ (K2O + Na2O) ≤ 22)
Види

Типоморфні
мінерали
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Лужний
трахіт

Fsp,
Ab(Olg),
аlk-CPx,
аlk-Am

Фоноліт

Fsp, Ne,
alk-CPx

ЛейцитоFsp, Lc,
вий
alk-CPx
фоноліт

Мінеральний
склад, %

Хімічний склад, %
SіO2

Pl5–25 – 5–25
Fsp – 40–60
аlk-CPx – 0–20
аlk-Am – 0–10 54–65
Ne – 0–10
Qu – 0–5
Vt – до 50%
Fsp – 40–60
Ne – 10–40
аlk-CPx – 10–20
53–60
Alk-Am – 0–10
Pl – 0–10
± Vt
Fsp – 40–60
Lc – 20–30
alk–CPx – 5–10
Ne – 0–5
54–60
Bt – 0–5
Pl – 0–5
± Vt

TіO2

Al2O3

0,2–2

14–22

0,5–6

0,5–5

0,2–2,5 0,5–5

3,5–12 3–7,5

0,1–1,5 16–23

0,5–4

0,5–4

0,1–2

1–3

3–13

3–9

0,6–4

1–5

1–2

0,5–0,8 2–3

1,5–6

6–15

10–23

Fe2O3

FeO

MgO

CaO

Na2O

K2O

Лейцитові фоноліти (1877, К. Розенбуш) або лейцито фіри
(1837, А. Гумбольдт, р-н Ейфель, Кобленц, Німеччина) являють
собою вулканічні породи, вкрапленики в яких репрезе-нтовані
переважно округлими виділеннями лейциту з підпоряд-кованою
кількістю санідину. Вкрапленики кольорових мінералів
зустрічаються рідко і в невеликій кількості. Тонкозерниста основна маса порід складена лейцитом, санідином, нефеліном з
поодинокими зернами кольорових мінералів та акцесоріїв.
Умови залягання і поширеність. Фоноліти та лейцитові фоноліти зустрічаються на океанічних островах, острівних дугах і в континентальних рифтових зонах. Вони утворюють потоки та вулканічні куполи з пірокластичним матеріалом відповідного складу. Майже
в усіх структурах формування лужних порід середнього складу проходить на заключному етапі магматизму, в асоціації з трахітами та
лужними лавами ультраосновного та основного складу.

Запитання для самоконтролю
1. Які загальні особливості мінерального й хімічного скла"
ду середніх магматичних порід?
2. Які магматичні породи належать до середніх порід нор"
мального ряду?
3. Які породотвірні мінерали є типоморфними для середніх
плутонічних порід нормального ряду?
4.Які середні плутонічні породи нормального ряду ви знаєте?
5. Який мінеральний склад габродіоритів, діоритів і квар"
цових діоритів?
6. Які структури характерні для середніх плутонічних порід
нормального ряду?
7. Які форми залягання середніх порід нормального ряду і
з якими породами вони асоціюють?
8. В яких геодинамічних умовах формуються середні плу"
тонічні породи нормального ряду?
9. Які магматичні породи належать до середніх вулканічних
порід нормального ряду?
10. Які породотвірні мінерали є типоморфними для серед"
ніх вулканічних порід нормального ряду?
11. В яку родину об'єднано середні вулканічні породи нор"
мального ряду?
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12. Які інтрузивні аналоги магнезіальних андезибазальтів,
андезибазальтів та андезитів?
13. Чим ісландити відрізняються від андезитів?
14. Які структури характерні для середніх вулканічних по"
рід нормального ряду?
15. З якими породами асоціюють середні вулканічні поро"
ди нормального ряду?
16. До яких геодинамічних умов приурочений середній
ефузивний магматизм нормальної лужності?
17. Які магматичні породи належать до середніх порід суб"
лужного ряду?
18. Які породотвірні мінерали є типоморфними для серед"
ніх порід сублужного ряду?
19. Які родини середніх плутонічних порід сублужного ря"
ду ви знаєте?
20. Який мінеральний склад монцодіоритів, монцонітів і сі"
єнітів?
21. Які сублужні середні жильні породи ви знаєте?
22. Які за морфологією тіла утворюють інтрузії сієнітів і
монцонітів?
23. З якими породами асоціюють сієніти й монцоніти?
24. В яких геодинамічних умовах формуються середні плу"
тонічні породи сублужного ряду?
25. Які магматичні породи належать до середніх вулканіч"
них порід сублужного ряду?
26. Які родини середніх вулканічних порід сублужного ря"
ду ви знаєте?
27. Який вміст SіO2 в латитах і трахітах?
28. Які інтрузивні аналоги латитів, кварцових латитів і трахітів?
29. Які структури характерні для середніх вулканічних по"
рід сублужного ряду?
30. З якими породами асоціюють середні вулканічні поро"
ди сублужного ряду?
31. В яких геодинамічних умовах формуються середні суб"
лужні вулканічні породи?
32. Які магматичні породи належать до середніх плутоніч"
них порід лужного ряду?
33. Які породотвірні мінерали є типоморфними для серед"
ніх плутонічних порід лужного ряду?
34. Які родини середніх плутонічних порід лужного ряду ви
знаєте?
35. Який мінеральний склад лужних сієнітів і фельдшпатої"
дних сієнітів?
36. Які види фельдшпатоїдних сієнітів вам відомі?
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37. Які структури характерні для фельдшпатоїдних інтру"
зивних порід?
38. З якими породами асоціюють середні плутонічні поро"
ди лужного ряду?
39. В яких геодинамічних умовах формуються середні плу"
тонічні породи лужного ряду?
40. Які родини середніх вулканічних порід лужного ряду ви
знаєте?
41. Який вміст SіO2 в лужних трахітах і фонолітах?
42. Які петрохімічні еквіваленти лужних трахітів і фонолітів
можна знайти серед вулканічних порід?
43. Які структури характерні для середніх вулканічних по"
рід лужного ряду?
44. Які за морфологією тіла утворюють лужні середні вул"
канічної породи?
45. Для яких структурно"тектонічних зон земної кори хара"
ктерний середній ефузивний магматизм лужного ряду?
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ГЛАВА 6
Основні магматичні породи
6.1. Загальні відомості
Основні породи утворюють велику, дуже важливу групу порід,
головними мінералами яких є плагіоклази та піроксени, а вміст
кремнезему змінюється від 44 до 53 % (2 %). Ефузивні та гіпабісальні породи цієї групи – базальти та долерити майже в п'ять
разів перевищують за об'ємом усі інші вулканічні породи разом
узяті. Вони розповсюджені як на континентах, так і поза їхніми
межами, де становлять ложе океанів, океанічну кору та фундамент океанічних островів. При цьому основні вулканіти займають
величезні площі як у межах консолідованих частин земної кори,
так і в рухомих складчастих областях. Крім цього, базальти разом
з лейкократовими основними породами – анортозитами є найхарактернішими породами поверхні Місяця, а близькі до них за хімічним складом евкрити поширені серед кам'яних метеоритів.
За мінералогічною класифікацією до порід групи належать
безкварцові піроксен-плагіоклазові породи, в яких залежно від
їхньої лужності можуть бути присутні інші польові шпати та
фельдшпатоїди. Також до породотвірних мінералів основних
порід належать олівіни та амфіболи.
Вміст кремнезему в більшості порід групи становить 49–
50 %, а Al2O3 – 12–19 % (досягаючи в анортозитах 32 %). Вміст
оксидів заліза рідко виходить за межі 6–16 %, але при великому
вмісті магнетиту або титаномагнетиту в рудних габро може досягати 40 % і більше. У силікатах залізо концентрується переважно в темноколірних мінералах – олівінах і піроксенах. Оксид
кальцію становить 5–14 % і входить до складу піроксенів і плагіоклазів, кількісне співвідношення між якими та лужність визначають більший чи менший вміст. Кількість TіO2 прямо корелюється із загальною лужністю порід, змінюючись від десятих часток відсотка до 4–5 %. Він входить до складу титаномагнетиту,
ільменіту, сфену, а також накопичується в деяких моноклінних
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піроксенах. Вміст лугів коливається від 1–2 до 7–8 % за звичайної
переваги Na2O над K2O. Головними концентраторами лугів є
польові шпати – плагіоклаз у складі порід нормального ряду та ортоклаз і плагіоклаз у сублужних породах. У сильнолужних породах
вони входять також до складу фельдшпатоїдів і лужних піроксенів.
Залежно від вмісту лугів основні породи поділяються на три
ряди: нормальний (K2O + Na2O = 0,5–4,5); сублужний (K2O +
Na2O = 0,5–10); лужний (K2O + Na2O = 5–20). Найпоширеніші
породи – нормального ряду. Розмежування порід нормального
та сублужного ряду відбувається в основному за складом кольорових мінералів і меншою мірою – за часткою лужних компонентів у складі польових шпатів. У породах підвищеної лужності
поряд з лужними польовими шпатами замість насичених кремнеземом діопсиду, авгіту та ортопіроксену з'являються титанавгіт, олівін або баркевікіт. Перехід до порід лужного ряду фіксується появою у складі останніх фельдшпатоїдів у кількості, більшій 5 %, а серед кольорових мінералів – егірин-авгіту.
За умовами утворення магматичні породи поділяються на вулканічні та плутонічні. Головні відміни між ними обумовлені флюїдним режимом. Становлення плутонічних порід, що відбувається в
умовах підвищеного флюїдного тиску, проходить за кінцевих температур кристалізації, які не перевищують 750–850 оC. Вулканічні
породи, що при виливі на поверхню втрачають більшість летких
компонентів, формуються в умовах атмосферного, або близького
до нього флюїдного тиску. Тому температури кристалізації їх перевищують 1000 оС (найчастіше 1050–1200 оС). Різниця умов кристалізації відбивається на будові порід, на їхньому складі, а також
на взаємовідносинах між породотвірними мінералами. Так, плагіоклази порід вулканічних фацій характеризуються подовженим мікролітовим або лейстоподібним габітусом, значно нижчим, ніж у
плутонічних фаціях ступенем упорядкованості їхньої атомної
структури і часто зональною будовою.
Значно різниться склад низько- та високотемпературних піроксенів. Так, за температурних умов, притаманних становленню
порід вулканічних фацій (більше 1000 оС), кристалізуються піжоніти в асоціації з авгітами та піжоніт-авгітами. За нижчих температур кристалізації ці мінерали стають нестійкими і заміщуються
асоціацією кальцієвого авгіту з гіперстенами. Температура субсо186

лідусного перетворення моноклінний піроксен → ромбічний піроксен значною мірою визначається залізистістю мінералів, але
загалом близька до 1000 оС.

6.2. Основні породи нормальної лужності
(основні ультрамафіти й основні мафіти)
Породи, що входять до цієї групи, містять від 44 до 53 %
SіO2, 2–4 % лужних компонентів і від 20 до 45–50 % лужноземельних або основ (CaO, MgO та FeO), завдяки чому вони і
отримали свою назву основні породи, або базити. Типоморфними мінералами порід групи є основні плагіоклази (найчастіше
лабрадор або бітовніт; але в евкритах зустрічається навіть анортит), моноклінні та ромбічні піроксени, рідше олівін і рогова
обманка. Кількісні співвідношення між кольоровими мінералами і плагіоклазами визначають належність породи до відповідної родини чи виду та лейкократовість породи.
Піроксени та основні плагіоклази близькі за вмістом SіO2, тому
зміна кольорового індексу (співвідношення фемічних і салічних
мінералів) майже не відбивається на загальній кислотності породи.

6.2.1. Плутонічні та жильні породи
Основні плутонічні породи нормального ряду поділяють на
дві родини (табл. 6.1, 6.2): піроксенітів–горнблендитів (основних ультрамафітів) і габроїдів (основних мафітів) із вмістом
кремнекислоти 42–54 %.
Структура мономінеральних піроксенітів і горнблендитів
переважно панідіоморфнозерниста, у полімінеральних різновидах – гіпідіоморфнозерниста, у піроксенітах, багатих на магнетит, – сидеронітова. Найбільшим ідіоморфізмом звичайно
характеризуються мінерали, які визначають назву породи – ортопіроксен в ортопіроксенітах, клінопіроксен у клінопіроксенітах і т. ін. Найменший ідіоморфізм мають домішкові мінерали,
які виповнюють інтерстиції – плагіоклаз, рудний мінерал і навіть олівін і шпінель.
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Т а б л и ц я 6 . 1. Характеристика основних плутонічних порід нормальної лужності
родини піроксенітів–горнблендитів
(44 ≤ SіO2 ≤ 53; 0,5 ≤ (K2O + Na2O) ≤4,5)
Види

Ортопіроксеніт

188

Олівіновий
ортопіроксеніт

Вебстерит

Олівіновий
вебстерит

ТипоМінеральний
морфні
склад, %
SіO2
мінерали
ОPх – 90–100
СPх – <10
OPx
Ol – <5
50–55
Нbl – <5
Рl – <5

OPx, Ol

OPx – 50–90
Ol – 5–40
СPх – <10
Hbl – <5
Pl – <5

OPx – 10–90
CPx – 10–90
OPx, CPx Ol – <5
Hbl – <5
Pl – <5
ОPх – 10–80
СPх – 10–80
OPx,
Ol – 5–40
CPx, Ol
Hbl – <5
Pl – <5

Хімічний склад, %
TіO2
Сл.–
0,2

Al2O3

Fe2O3

0,1–6

0,3–4

46–54

0,1–
0,2

48–54

Сл.–1

0,1–6

Сл.–5

45–52

Сл.–1

0,1–5

Сл.–5

0,1–6

0,1–4

FeO

2–25

2–25

MgO

CaO

20–37

0,2–4

Na2O

0–0,5

0–0,6

K2O

0–0,4

25–38

0,5–3

0–0,1

2–10

12–25

0,8–20

0,1–
2,5

0–0,8

2–10

20–30

5–17

0,1–
1,3

0–0,2

Закінчення табл. 6.1
Види

Клінопіроксеніт

Олівіновий
клінопіроксеніт
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Роговообманковий піроксеніт

Горнблендит
Олівіновий
горнблендит

ТипоМінеральний
морфні
склад, %
мінерали
CPx – 90–100
OPx – <10
CPx
Ol – <5
Hbl – <5
Pl – <5
СPx – 50–90
Ol – 5–40
CPx, Ol
OPх – <10
Hbl – <5
Pl – <5
CPx+OPx
–
45–90
CPx,
Hbl – 5–50
OPx, Hbl
Ol – <5
Pl – <5
Hbl – >90
Hbl, CPx,
OPx+CPx <10
OPx
Ol – <5
CPx,
Hbl – 50–90
OPx, Hbl, OPx+CPx <10
Ol
Оl – 5–40

Хімічний склад, %
SіO2

TіO2

Al2O3

Fe2O3

FeO

MgO

CaO

Na2O

K2O

42–53

Сл.–
1,5

2–5

1–7

2–7

6–22

17–24

0,1–2

0–0,6

44–50

Сл.–1

1,5–5

1–7

2–6

16–24

9–22

0–2

0–0,2

42–54

Сл.–
1,8

2–9

1–8

2–8

12–32

5–18

0,2–
2,5

0–1

43–50

0,4–2

8–15

2–10

6–10

9–20

8–17

0,5–3

0,2–2

43–50

0,2–
1,8

6–14

2–12

6–10

10–18

7–16

0,5–3

0,2–
1,8

Т а б л и ц я 6 . 2 . Характеристика основних плутонічних порід
нормальної лужності родини габроїдів
(44 ≤ SіO2 ≤ 53; 0,5 ≤ (K2O + Na2O) ≤ 4,5)
Види

Габро
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Олівінове
габро

Норит

Олівіновий
норит

Типоморфні
мінерали

Мінеральний
склад, %

Хімічний склад, %
SіO2

TіO2

Al2O3

Fe2O3

FeO

MgO

CaO

Na2O

K2O

Pl, CPx

Pl – 35–90
CPx – 35–65
OPx – <5
Ol – <5
Hbl – <5

43–
52

0,1–
0,4

8–27

0,3–
10

1–15

3–15

8–18

0,5–
3,5

Сл.–
2

Pl, CPx,
Ol

Pl – 35–90
СPx – 10–60
Ol – 5–35
OPx – <5
Hbl – <5

42–
51

0,1–
2,5

11–
19

0,6–5

2–10

8–20

5–15

0,2–
3,3

0,1–1

Pl, OPx

Pl – 35–90
Opx – 35–65
CPx – <5
Ol – <5
Hbl – <5

46–
53

0,2–
2

10–
21

0,5–3

4–15

4–12

6–12

0,5–3

0,2–
1,5

Pl, OPx,
Ol

Pl – 35–90
Оpх – 10–60
Ol – 5–35
СPх – <5
Hbl – <5

45–
53

0,1–
1

6–17

1,5–
3,5

6–11

8–20

4–12

0,6–3

0,1–
1,5

Закінчення табл. 6.2
Види

Типоморфні
мінерали
Pl, OPx,
CPx

Олівіновий
габронорит

Pl, OPx,
CPx,Ol

Троктоліт

Pl, Ol

Анортозит

Pl
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Габронорит

Мінеральний
склад, %
Pl – 35–90
OPx – 5–60
CPx – 5–60
Ol – <5
Hbl – <5
Pl – 35–90
OPx – 10–50
CPx – 10–50
Ol – 5–35
Hbl – <5
Pl – 35–90
Ol – 35–60
CPx,Opx – <10
Hbl – <5
Pl – 90–100
CPx,Opx – <10
Hbl – <5
Ol – <10

Хімічний склад, %
SіO2

TіO2

Al2O3

Fe2O3

FeO

MgO

CaO

Na2O

K2O

43–
52

0,3–
3,5

12–
19

0,5–
10

4–16

4,5–
12

5–14

1,5–
2,5

0,1–1

42–
52

0,1–
1

8–19

0,5–3

6–12

6–13

6–12

1–2,5

0,1–
0,6

42–
48

0,2–
1,2

12–
22

0,8–3

1,5–
13

13–
20

6–14

1–3,5

0,1–
0,6

48–
54

0,1–
0,7

25–
32

0,1–
1,6

0,3–
4

0,1–3

9–14

1–5

0,1–
1,5

У габроїдах найпоширенішою є алотріоморфнозерниста
габрова структура, яка характеризується близьким ідіоморфізмом майже ізометричних зерен плагіоклазів і піроксенів. За
більш швидкої кристалізації в гіпабісальних умовах, або за неодночасної кристалізації салічних і фемічних мінералів структура стає гіпідіоморфнозернистою, габроофітовою або офі
товою, де кольорові мінерали займають простір між ідіоморфними широкотаблитчастими або брускоподібними кристалами
плагіоклазів. В олівінових різновидах дуже поширена вінцева
структура. Нарешті, анортозити характеризуються панідіомор
фнозернистою структурою. У розшарованих гіпабісальних
комплексах і масивах часто спостерігається пойкілоофітова та
пойкілітова структура, яка обумовлена двостадійною кристалізацією породи. На першій стадії з розплаву викристалізовуються
розрізнені кристали одного чи кількох ранніх мінералів, які внаслідок гравітаційного осідання утворюють у придонній частині
магматичної камери досить щільний агрегат кристалів, інтерстиції між якими заповнені розплавом. Такий агрегат досить
ідіоморфних ранніх кристалів називається кумулусом. На другій стадії, коли кристалізується інтерстиційний розплав, утворюються мінерали інтеркумулусу, які включають пойкілітові
кристали ранніх мінералів. Таким чином, якщо на ранній стадії
утворювалися кристали олівіну, які, осідаючи, збагатили собою
придонний шар камери, то вони є пойкілітовими включеннями
кумулату олівіну у великих кристалах плагіоклазів і піроксенів
інтеркумулусу, що кристалізувалися пізніше.
Основні плутонічні породи дуже різноманітні за текстурними
особливостями. Серед них зустрічаються породи однорідної,
масивної та неоднорідної (такситової) будови. Серед останніх переважають смугасті текстури, які обумовлені чергуванням порід з різним співвідношенням плагіоклазу та кольорових мінералів (за повної диференціації спостерігається чергування анортозитів з піроксенітами). Межі між верствами цих
порід можуть бути як різкими, так і поступовими, а самі верстви
як однорідними, так і смугастими. Рідкісною є кульова текстура.
Остання визначається наявністю кулястих сегрегацій плагіокла192

зу, оточених оболонками, нерідко концентричної будови з перемінним співвідношенням піроксену, амфіболу та плагіоклазу.
Мінерали. Піроксени ультраосновних ультрамафітів різняться
своєю залізистістю. Найпоширеніші – ортопіроксеніти з бронзитовим складом піроксену, рідше енстатитовим, гіперстеновим і ферогіперстеновим. Серед клінопіроксенів переважає авгіт, значно рідше зустрічається геденбергіт. Магнезіальні клінопіроксени у шліфах безбарвні, залізисті – зеленуваті з численними вростками рудного мінералу. У деяких глибинних породах відмічається підвищений вміст у піроксенах глинозему, хрому та кальцію.
Клінопіроксени габроїдів звичайно репрезентовані авгітом
або діалагом, а у ферогабро – фероавгітом і геденбергітом.
У гіпабісальних офітових різновидах зустрічається піжоніт.
Ортопіроксени зазвичай представлені бронзитами та гіперстенами (17–30 % Fs).
Завдяки повільному охолодженню в плутонічних умовах у
піроксенах обох типів може спостерігатися розпад твердих розчинів: у кристалах авгітів це тонкі пластинки магнезіального
піроксену, орієнтованих паралельно (100), а в кристалах гіперстену – пластинчасті чи емульсійні вростки діопсиду. Досить
часто спостерігаються вростки магнетиту. Поява таких піроксенів у породі свідчить про те, що останні виникли внаслідок інверсії поліморфної високотемпературної модифікації – піжоніту,
у процесі охолодження.
Кристали олівіну в основних породах загалом репрезентовані
хризолітом або гіалосидеритом, рідше гортонолітом. Їхня залізистість закономірно зростає від підошви розшарованих плутонів до їхніх верхніх горизонтів. На контактах з плагіоклазами
навколо олівінів часто спостерігаються реакційні облямівки,
склад яких залежить від процесів, що привели до їхнього виникнення. Вони можуть бути складені концентричними оболонками
гіперстену, біотиту, клінопіроксену або волокнами зеленої рогової обманки та тремоліту, до яких часто додається гранат і шпінель. Голчасті агрегати зазначених мінералів орієнтовані радіально відносно зерен, які вони оточують, що приводить до виникнення вінцевої або келіфітової структури.
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Первинна рогова обманка основних порід нормальної лужності має у шліфах коричневе або зелене забарвлення. Форма її
неправильна призматична в роговообманкових габро та ідіоморфна в горнблендитах. Вторинна волокниста рогова обманка
(ураліт) разом з тремолітом або актинолітом розвивається по
клінопіроксену, утворюючи псевдоморфози.
Залізистий темно-бурий біотит, який зустрічається як другорядний мінерал основних порід, часто реакційно розвивається
навколо піроксенів, рогової обманки та рудного мінералу. Кількість біотиту в породах родини габроїдів звичайно зростає при
переході до сублужних порід – монцонітів, габросієнітів тощо.
Плагіоклази в габроїдах звичайно мають білий, сірий, темносірий, фіолетовий, іноді навіть червоний колір. Склад його змінюється від лабрадору до бітовніту, рідко до анортиту або андезину, олігоклазу. Зональність проявлена тільки в малоглибинних
інтрузіях, де габроїди переходять у долерити. Відмічається підвищена основність плагіоклазів у троктолітах (бітовніт–
анортит); але для троктолітів, наприклад Коростенського плутону (Український щит), навпаки, характерним є низька основність плагіоклазу (аж до андезин-олігоклазу), який асоціює з
олівіном підвищеної залізистості, титаномагнетитом та апатитом. Підвищена основність плагіоклазу (анортит–бітовніт) спостерігається в роговооманкових габро.
Для плагіоклазів лабрадоритів характерна іризація блакитного, жовтого та червоного кольору. Вона пов'язана з їхньою ламелярною мікробудовою, за якої спостерігається інтерференція
світла, заломленого на межах різних за складом ламелей. Серед
включень, які спостерігаються в плагіоклазах, домінують закономірно орієнтовані дрібні пластинки ільменіту, гематиту та
голочки рутилу, що й обумовлює темне забарвлення плагіоклазів і порід взагалі. Плагіоклази також можуть включати дрібні
антипертитові вростки калієвого польового шпату.
Кварц звичайно в основних породах відсутній. Але в розшарованих масивах іноді спостерігаються відмінності габроїдів із
ксеноморфним кварцом, що виповнює інтерстиції між плагіоклазами та піроксенами. Разом з ним в інтерстиціях інколи спостерігаються поодинокі зерна ксеноморфного ортоклазу.
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Характерними рудними мінералами піроксенітів є хромшпінеліди, магнетит, титаномагнетит та ільменіт, а габроїдів – титаномагнетит, магнетит, апатит, а також сульфіди міді та нікелю.
Титаномагнетит у лейкогабро може виповнювати проміжки
між головними породотвірними мінералами, а за підвищеного
вмісту може обумовити перехід породи в рудне габро. Апатит
порівняно малопоширений в більшості габроїдів, але як і титаномагнетит та ільменіт характерний для порід габроанортозитових комплексів, де їхній вміст досягає максимального в меланотроктолітах і плагіопіроксенітах.
Вторинні зміни основних порід охоплюють як плагіоклази,
так і кольорові мінерали. Плагіоклази звичайно піддаються сосюритизації. При цьому продукти їхніх змінень (альбіт, кліноцоїзит, хлорит, кальцит та ін.) утворюють повні псевдоморфози по
первинному плагіоклазу. Клінопіроксени заміщуються (також зі
збереженням первинної форми) волокнистим амфіболом (уралітом). Нерідко по клінопіроксену розвивається актиноліттремоліт, хлорит, епідот. Габроїди з повністю заміщеними піроксенами дістали назву уралітового габро, а з частковим зміненням – уралітизованого габро. Ортопіроксени заміщуються хлоритом, тальком, кумінгтонітом, олівін – залежно від залізистості
– серпентином, сапонітом, ідингситом, боулінгітом, селадонітом, гізингеритом. При цьому залізо скидається у вигляді магнетиту або гідрооксидів, які фіксують межі зерен.
За невисокого ступеня метаморфізму габроїди заміщуються
асоціацією низькотемпературних мінералів – актинолітом, епідотом, хлоритом, цоїзитом, альбітом. При подальшому метаморфізмі вони перетворюються в амфіболіти, складені неволокнистою роговою обманкою та плагіоклазом і тому часто дуже
схожі на первинно-магматичне роговооманкове габро.
Характеристика родин. Родина піроксенітів–горнблен=
дитів (основних ультрамафітів) об'єднує меланократові породи,
складені переважно піроксенами (піроксеніти) або амфіболами
(горнблендити). Вміст цих мінералів у породах родини (згідно з
рекомендаціями Міжнародної комісії із систематики гірських
порід) не може бути меншим 60 %. Як другорядні типоморфні
мінерали можуть бути присутні перш за все олівіни (до 40 % в
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олівінових піроксенітах), а також гранат, шпінеліди, слюди, а в
різновидах перехідних до габроїдів також плагіоклази (кількість
кожного з них не повинна перевищувати 10 % об'єму породи).
Породи родини дуже близькі між собою за мінеральним і хімічним складом, структурами та геологічною позицією. Залежно
від співвідношення головних і другорядних типоморфних мінералів вони поділяються на такі види: ортопіроксеніти (1967) та
олівінові ортопіроксеніти (1973) (складені відповідно OPx та
OPx + Ol); вебстерити (1890, округ Вебстер, Північна Кароліна, США) та олівінові вебстерити (1973) (Opx + CPx та OРx
+ CРx + Ol); клінопіроксеніти (1967) та олівінові клінопі
роксеніти (1973) (CPx та CPx + Ol); роговообманкові піро
ксеніти (1967) та олівінамфіболові піроксеніти (Hbl + Px та Px
+ Hbl + Ol); піроксенові горнблендити та олівінпіроксенові
горнблендити (Px + Hbl та Px + Hbl + Ol); горнблендити (1848
p.) та олівінові горнблендити (1973) (Hbl та Hbl + Ol).
Родина габроїдів (основних мафітів) об'єднує базитові
плутонічні породи, складені з основного плагіоклазу, кліно- та
ортопіроксену, інколи олівіну чи рогової обманки. Головним
породотвірним мінералом габроїдів є основний плагіоклаз, кількість якого коливається від 35 до 65 % і тільки в найбільш лейкократових, суттєво плагіоклазових породах – анортозитах може
перевищувати 90 %. Різні співвідношення плагіоклазу з двома
іншими породотвірними минералами – ортопіроксеном і клінопіроксеном − визначають головні види родини: габро (Pl + CPx),
норити (Pl + OPx), габронорити (Pl + OPx + CPx). За підвищеного вмісту олівіну перелічені породи переходять в олівінові різновиди (олівінове габро, олівіновий габронорит та олівіновий
норит), а при вмісті олівіну понад 35 %, а піроксенів менше
10 % – у плагіоклаз-олівінові породи – троктоліти (табл. 6.2).
Залежно від співвідношення кольорових і світлих мінералів
породи родини поділяються на мезократові (або звичайні габроїди), лейкократові (при 65 < Pl < 90 %) та меланократові різновиди (при 10 < Pl < 35 %). Через меланократові різновиди габроїди поступовими переходами пов'язані з ультрамафітами, а через
лейкократові – з анортозитами та діоритами. Переважно розповсюджені габро, габронорити й норити.
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Габро (1768, за застарілою тосканською назвою місцевості в
Італії), крім основного плагіоклазу та моноклінного піроксену,
інколи містять більшу чи меншу кількість другорядних мінералів –
олівіну, ромбічного піроксену, кварцу, рогової обманки, магнетиту
та ільменіту, значно рідше біотиту, сфену, апатиту та сульфідів.
При вмісті цих мінералів понад 5 % їхня присутність відбивається
в назві породи (габро олівінове, магнетитове і т. п.). Габро із сильно залізистими піроксенами називають ферогабро.
Норит (1823, названо на честь Нора – міфічного героя
Норвегії). Він характеризується наявністю двох головних породотвірних мінералів – основного плагіоклазу та ортопіроксену.
Другорядні мінерали майже такі, що і в габро, додається тільки
авгіт або діопсид-авгіт. При збільшенні їхньої кількості на 5 % і
більше норити переходять в габронорити, а за підвищеного вмісту олівіну – в олівінові норити.
Габронорит (1973) – перехідна гірська порода між габро,
норитом і вебстеритом. Характеризується змінним співвідношенням орто- та клінопіроксену. Як другорядні мінерали можуть бути присутніми рогова обманка та олівін. За підвищеного
вмісту останнього переходить в олівіновий габронорит. Гіпабісальні різновиди з плагіоклазом лабрадор-анортитового складу
одержали назву евкрити (не плутати з кам'яними метеоритами з
такою ж назвою!).
Троктоліти (1875, лат. trokta), або фореленштейн, (1855,
від нім. Forelle – форель, їх названо так через плямисту будову,
схожу на луску форелі), що формуються при заміщенні олівінів,
за розповсюдженням підпорядковані габро та габроно-ритам. У
своїй більшості це лейкократові породи, складені пла-гіоклазом
та олівіном. Як другорядні мінерали разом з переліче-ними
вище, що відмічені у габроїдів, зустрічаються піроксени та
зелена шпінель. Троктоліти зазвичай зв'язані поступовими переходами з магнетитовими та титаномагнетитовими олівінітами й
анортозитами. Дуже часто на межах зерен олівіну з плагіоклазом спостерігаються широкі келіфітові оболонки, складені бронзитом, клінопіроксеном, блідо-зеленим амфіболом із вростками
зеленої шпінелі та титаномагнетиту. Троктоліти з анортитовим
складом плагіоклазів отримали назву аліваліти (1908, за застарілою назвою місцевості Аллівал, о. Рам, Шотландія).
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Анортозити (1862, гори Лорентіан, Квебек, Канада, від фр.
назви плагіоклазу) – це ультралейкократові породи середньо- до
гігантозернистої будови, складені понад 90 % з основного плагіоклазу – найчастіше лабрадором (лабрадорити), бітовнітом (бітовнітити), рідше анортитом (анортитити). За підвищеного вмісту
піроксенів чи олівінів переходять у лейкократові габроїди.
Жильні породи. У масивах габроїдів поширено жильні породи, серед яких виділяються мікрогабро- (габроапліти) та габро-пегматити. Серед діашистових меланократових габроїдів виділяють одиніти (1892, Оденвальд, Гессен, Німеччина) – піроксен-амфібол-плагіоклазові породи, ісити (1910, р. Іс, Урал,
Росія) – роговообманкові плагіоклазові породи та гарева їти
(1904, р. Гарева, гори Тілай, Урал, Росія) – плагіоклаз-олівінпіроксенові породи. Усі діашистові породи мають дрібнозернисту часто порфірову або порфіроподібну будову з вкраплениками темноколірних мінералів.
Умови залягання й поширеність. Породи родини основних
ультрамафітів входять до складу багатьох магматичних формацій
і зустрічаються майже в усіх структурних типах земної кори (у
складчастих поясах, у тому числі й у зеленокам'яних, у розшарованих масивах давніх платформ та областей завершеної складчастості, серед океанічних ультрамафітів), а також серед порід верхньої мантії. У складі всіх перелічених комплексів породи родини
майже ніколи не відіграють головної ролі, становлячи невеликі
тіла, лінзи, прошарки та жили у складно побудованих масивах.
Піроксеніти та горнблендити досить рідкісні породи. Якщо на
частку ультрамафітів загалом припадає близько 0,4 % загальної
кількості вивержених порід, то піроксеніти та горнблендити зустрічаються в десятки разів рідше, ніж перидотити та олівініти.
Найпоширенішими серед них є клінопіроксенові різновиди, найменш поширені – ортопіроксеніти та особливо горнблендити.
Клінопіроксеніти входять до складу дуніт-клінопіроксенітгабрової формації, де утворюють кільцеподібні поклади навколо
дунітових ядер масивів, або за відсутності останніх самі є складовими таких ядер. У донних частинах диференційованих тіл
разом з перидотитами вони часто формують кумулативні прошарки. Крім цього, клінопіроксеніти підвищеної залізистості із
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сидеронітовою структурою звичайно асоціюють із вкрапленими
титаномагнетитовими рудами, з якими зв'язані поступовими переходами. У масивах дуніт-перидотитової формації вони становлять лінійні зонально-смугасті тіла, а також малопотужні жили.
Ортопіроксеніти та їхні олівінові різновиди зустрічаються
головним чином у двох магматичних формаціях: дуніт-перидотитовій офіолітових серій та перидотит-піроксеніт-норитовій
великих розшарованих масивів давніх платформ (напр., Бушвельдський, Скаєргардський та Стілуотерський масиви). У першій
формації вони становлять невеликі жили, дайки та пласти, що
швидко виклинюються, а в інших – окремі горизонти, переважно в нижніх ультрамафітових частинах масивів, де вони чергуються з перидотитовими, хромітовими, меншою мірою з габроїдними тілами. Склад їх змінюється від енстатититів у нижніх
частинах до бронзититів і гіперстенітів у верхніх.
Горнблендити тісно пов'язані з піроксенітами і практично без
них не зустрічаються. У багатьох випадках вони формуються за
рахунок метаморфічного перетворення піроксенітів і меланократових габроїдів шляхом заміщення моноклінного піроксену амфіболом. Тому горнблендити зазвичай зустрічаються в тих же формаціях, що і клінопіроксеніти.
Піроксеніти, а меншою мірою горнблендити, майже постійно
присутні серед глибинних ксенолітів кімберлітів (де спостерігаються досить рідкісні їхні різновиди – корундові, цирконові,
дистенові, гранатові, шпінелеві), а також серед підвищеної лужності базальтів і габроїдїв – шпінелеві та плагіоклазові різновиди, що звичайно зустрічаються разом з лерцолітами.
Умови й форми залягання порід родини габроїдів різноманітні. Габроїди є обов'язковими та найпоширенішими членами офіолітових асоціацій, де формують численні сили та дайки.
У складчастих поясах вони утворюють великі автономні масиви,
що супроводжуються перидотитами та серпентинітами. Масиви,
що виникають в умовах посторогенного режиму, як правило,
мають складну будову розшарування та диференційованість.
Окремі члени родини в них складають окремі прошарки та зони,
які асоціюють з перидотитами, або рідше з породами середнього
та кислого складу. На давніх платформах габроїди створюють
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часто величезні лополіти типу Бушвельдського в південній Африці, що займає площу близько 25 000 км при потужності більше 2 км. Такі розшаровані інтрузиви звичайно неоднорідні й у
нижніх частинах складені ультрамафітами, які вище змінюються
габроїдами, а ще вище – анортозитами, діоритами і навіть гранітами. Крім макророзшарування, у таких потужних масивах може спостерігатися і мікророзшарування, яке відбивається в частому чергуванні порід різного мінерального складу та лейкократовості – від перидотитів, піроксенітів до анортозитів.
Асоціації основних порід бувають найрізноманітнішими. За
типом асоціюючих порід виділяються: 1) власне габроїдні асоціації – габро-анортозитова, габро-норитова, габро-троктолітова
та ін.; 2) асоціації основних порід з ультрамафітами (дунітами,
перидотитами, піроксенітами; також 3) асоціації з породами кислого складу (гранітами).
Анортозитові асоціації габроїдів звичайно виникають у розшарованих, дискордантних габро-анортозитових і величезних конкордантних анортозитових масивах. Усі перелічені стратиформні масиви локалізуються в платформних або субплатформних умовах зі
зростаючою глибиною становлення від гіпабісальних субвулканічних порід до більш глибинних з послідовним підвищенням у цьому
напрямку ролі анортозитів серед асоціюючих порід і зменшенням
основності плагіоклазів, що їх становлять. Так, у розшарованих
гіпабісальних масивах анортозити (звичайно бітовнітити) становлять кілька відсотків від загального обсягу порід масиву; в автономних габро-анортозитових масивах лабрадорити вже становлять
30 % і більше. Нарешті, в автономних власне анортозитових масивах лабрадорити значно переважають (більше 75 %) над асоціюючими з ними лейкогабро та габроноритами.
В автономних інтрузіях анортозити спостерігаються звичайно в центральних частинах масивів, а більш меланократові породи і рудні тіла, що їх супроводжують – у приконтактних зонах. Ступінь розкристалізації також закономірно зменшується
від крупно- та гігантозернистих порід центральних частин до
більш дрібнозернистих крайових. В анортозитових масивах досить часто спостерігаються гігантозернисті анортозит-пегматити, норит-пегматити, габронорит-пегматити з гігантськими до
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50 см кристалами плагіоклазу (An35–65), авгіту, бронзиту та керсутиту. З масивами такого генезису звичайно пов'язані родовища та прояви апатит-ільменітової, апатит-ільменіт-титаномагнетитової, ільменіт-гематитової мінералізації.
Ультрабазитові асоціації інтрузивних основних порід характерні для евгеосинклінальних формацій та розшарованих масивів
платформних і субплатформних умов формування. До складу евгеосинклінальних масивів входять дуніти, піроксеніти, горнблендити, габро − габронорити, роговообманкові та олівінові габро і
габронорити, часто також діорити, кварцові діорити, плагіограніти та сієніти (дуніт-піроксеніт-габрова формація). Так, на Уралі
загальна площа, зайнята цими породами, дорівнює 12 000 км2, а
окремі масиви мають до 150 км за простяганням і 20–30 км завширшки. Основні породи становлять близько 70 %, ульраосновні – 6, середні – 9, а кислі – 15 % загальної площі виходу порід
асоціації. Характерними особливостями складу основних порід
асоціації є присутність у них ксенолітів ульраосновних порід; наявність лінз і прошарків піроксенітів, горнблендитів та анортозитів; смугаста текстура з чергуванням мелано- та лейкократових
різновидів; висока основність плагіоклазу (50–80 %, а іноді навіть
95–100 % Аn). Специфічною рисою габроїдів, що безпосередньо
асоціюють з гіпербазитами, є присутність у них зеленої або бурувато-зеленої хромвмісної шпінелі.
Корисні копалини, пов'язані з основними породами цієї асоціації, представлені родовищами заліза, титану, фосфору, міді та
кобальту.
Асоціації габроїдів з ультрамафітами характерні також для
офілітових поясів, де плутонічні та вулканічні мафіти асоціюють з дунітами та гарцбургітами. Найхарактернішою особливістю основних плутонічних порід цієї асоціації є відносне накопичення заліза та кремнезему в найбільш пізніх дериватах з утворенням ферогабро та їхніх кварцових різновидів.
Асоціації з кислими та середніми породами формують звичайно
габро-плагіогранітну та габро-тоналітову формації. У них габроїди
співіснують разом з діоритами, кварцовими діоритами та плагіогранітами. Домінують асоціації габро з плагіогранітами, що утворюють невеликі штокоподібні або дайкові тіла, у складі яких осно201

вні та кислі породи займають приблизно рівні об'єми. З цими породами зв'язані скарнові залізорудні та титаномагнетитові родовища.
Асоціації основних порід з кислими виникають також у верхніх частинах розшарованих стратиформних комплексів, які
утворюють лаколіти, лополіти, міжпластові поклади. Розміри
цих масивів коливаються від перших кілометрів до декількох
тисяч квадратних кілометрів при потужності від десятків метрів
до десяти кілометрів. Їхня розшарованість (стратифікація) обумовлена наявністю розшарування різного порядку. Склад первинних мінералів змінюється залежно від розташування окремих шарів у розрізі розшарованих плутонів. Звичайно від придонної частини до покрівлі плагіоклази стають усе більш кислими, а кольорові мінерали – більш залізистими, при цьому
склад плагіоклазу звичайно корелюється із залізистістю кольорових мінералів, що добре видно на прикладі Бушвельдського
масиву. У приповерхневих частинах таких інтрузивів можуть
виникнути дуже залізисті магми феродіоритового складу, як,
наприклад, у Скаєргардському інтрузиві. При такому складі магми є нестійкими і розщеплюються (ліквують) на основну та
кислу похідні, унаслідок чого утворюються відповідно ферогабро та гранофіри з виникненням в апікальній частині інтрузиву
контрастної габро-гранітної (гранофірової) асоціації. Зміна відновних умов кристалізації на окисні може зумовити виникнення
за рахунок подібних залізистих магм рудних габроїдів, з якими
пов'язано родовище залізо-титанових руд, збагачених ванадієм.
Багаті на залізо основні та ультраосновні магми характеризуються високою хімічною спорідненістю із сіркою. Вони легко зазнають сульфідизації при взаємодії з ювенільними сірководневими розчинами або при вкорінюванні в товщі осадових і метаморфічних порід, що вміщують сірку у формі сульфатів або сульфідів.
Збагачення сіркою таких розплавів приводить до накопичення в
них металів Nі, Cu, Pt, Zn, Pb, Ag, Au і розсіювання елементів відносно індиферентних до сірки. Тому в повністю розшарованих
інтрузіях сульфідне мідно-нікелеве та платинове зруденіння міститься звичайно у верхніх частинах ультраосновних зон, займаючи місце залізистих ультраосновних розплавів. Воно розташовується вище хромітового, але нижче залізо-титан-ванадієвого зруденіння, приуроченого до верхньої зони основних порід.
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6.2.2. Вулканічні породи
Найпоширенішими основними вулканічними породами є базальти, їхні порфірові палеотипні аналоги – базальтові порфірити (з розкладеним склом), їхні повнокристалічні аналоги – долерити і діабази.
Термін базальт (від лат. basalts, можливо від ефіоп. басаї –
залізовмісний камінь) звичайно використовується як назва всієї
сукупності базальтових лав. Вони розповсюджені в різних структурах як океанічного, так і континентального типів земної кори.
На континентах вони формують величезні трапові поля, що приурочені до платформ, лавові потоки та покриви рифтогенних зон,
постійно присутні в потужних товщах давніх геосинкліналей.
В океанах виливи базальтів пов'язані із серединно-океанічними
хребтами, з вулканами океанічних островів та океанських підводних підвищень, відіграють основну роль у будові океанічної кори.
Це темно-сірі або чорні ефузивні породи зі щільною або пористою основною масою, яка може включати вкрапленики (20–25 %)
піроксену, олівіну, основного плагіоклазу, рідше рудних мінералів (титаномагнетиту та ільменіту). Основна маса базальтів складена мікролітами (дрібними кристалами) плагіоклазу, кольорових
і рудних мінералів у вулканічному склі.
При повній розкристалізації скла у приповерхневих чи поверхневих умовах базальти переходять у долерити (1819 p., грец.
δολερός – обманний). Це породи, які відрізняються від базальтів
тільки повнокристалічною структурою.
Палеотипні аналоги долеритів британською школою геологів
називаються діабазами (1807, грец. δίάβασις – перехід), за французькою, німецькою та американською школою діабазами називаються жильні породи з офітовою структурою. Плагіоклази в діабазах сосюритизовані або альбітизовані, а кольорові мінерали заміщені хлоритом актинолітом або волокнистою роговою обманкою.
Діабази у зв'язку з великою кількістю вторинних зелених мінералів
у зразках мають темно-зелений колір, тоді як долерити – чорний.
Залежно від вмісту кольорових мінералів і кремнекислоти серед основних вулканітів виокремлюють три родини (табл. 6.3):
пікробазальтів (пікродолеритів) (42–52 % SіO2); піжонітових базальтів (долеритів) (47–52 % SіO2); гіперстенових базальтів (долеритів) (48–53 % SіO2).
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Т а б л и ц я 6 .3 . Характеристика основних вулканічних порід нормальної лужності
(44 ≤ SіO2 ≤ 53; 1 ≤ (K2O + Na2O) ≤ 4,5)
Види

Типоморфні
мінерали
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Пікробазальт
(пікродолерит)

Ol, CPx,
Pl

Коматіїтовий
базальт

CPx, Pl

Магнезіальний
базальт

Ol, Opx,
CPx, Pl

Олівіновий
базальт
(долерит)

Ol, CPx,
Pl

Базальт
(долерит)

CPx, Ol

Гіперстеновий
базальт
(долерит)

Pl, OPx

Мінеральний склад, %
Вкрапленики:
Ol, CPx
Основна маса:
Ol, CPx, Mt, Pl, Vt
Вкрапленики:
Ol, CPx
Основна маса:
Ol, CPx, Pl, Mt, Vt
Вкрапленики:
CPx±Opx, Ol
Основна маса:
Pl, CPx, Ol, Mt ± Opx, Vt
Вкрапленики:
Ol, CPx, Pl
Основна маса:
Pl, CPx, Ol, Mt ± OPx, Hbl,Vt
Вкрапленики:
CPx, Pl±Ol,
Основна маса:
Pl, CPx, Mt±Vt
Вкрапленики:
Pl, OPx,CPx, Mt ±Ol
Основна маса:
Pl, CPx, OPx, Vt

Хімічний склад, %
SіO2 TіO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O
0,1–
0,6

42–
46

0,5–
2,5

6–12

3–7

7–10

12–
24

0,5–
1,5

46–
52

0,4–
1

8–14

1–3,5 7–11

10–
18

7–12 0,4–2

0,1–
0,3

45–
52

0,1–
0,9

8–12

1–6

3–10 8–20 8–12 0,3–3

0,1–
0,5

47–
49

1,5–
2

13–16 3–5

8–10 7–9

9–12 2,5–3

0,1–
0,5

47–
52

1–
2,5

14–18 2–5

6–10 5–7

6–12 1,5–3

0,1–
1

48–
53

0,7–
1

18–21 3–5

5–7

9–10 2–3

0,5–
1,5

4–6

6–9

Структури базальтів і пікробазальтів – порфірові (із вкраплениками піроксену, плагіоклазу або олівіну), або афірові. Оскільки
мінерали вкраплеників можуть формуватися в інтрателуричних
умовах, а при охолодженні – у магматичних камерах або при виливанні лав на денну поверхню, остільки афірові базальти утворюються при виливанні на поверхню перегрітої лави, яка не кристалізувалася в глибинних умовах. Основна маса базальтів і пікробазальтів вітрофірова, гіалопелітова, інтерсентальна або варіолітова.
Структура долеритів і пікродолеритів найчастіше пойкілітова, пойкілоофітова, офітова, долеритова та толеїтова.
За текстурними особливостями розрізняють базальти масивні, лінофірові, флюїдальні, коркові, подушкові та мигдалекам'яні, а базальти з пористою текстурою одержали назву базальтових шлаків.
Фрагменти базальтових шлаків, що накопичилися в напівохолодженому стані й зазнали часткового або повного зварювання, називаються аглютинатами (1931, лат. аgglutіnare – приклеювати).
Залежно від морфологічних особливостей будови наземних
базальтових потоків і покровів, які обумовлені різною в'язкістю
лави, розрізняють текучі, хвилясті та більш в'язкі брилові типи.
На відміну від них підводні лавові потоки утворюють своєрідні
подушкові лави (пілоу-лави) та пірокласти-гіалокласти. Останні
являють собою склуваті, зовнішні кірки, розтріскані при охолодженні подушок.
Мінерали. Плагіоклаз пікробазальтів і пікродолеритів за
складом відповідає лабрадору–бітовніту, клінопіроксену (піжоніт-авгіту), ортопіроксену (енстатиту або бронзиту). Олівін звичайно репрезентований хризолітом, що в більшості випадків повністю заміщений агрегатами ідингситу (або боулінгіту), рудними мінералами та карбонатами. Серед другорядних і вторинних мінералів присутні: рудний мінерал, біотит, амфібол і серпентин. Скло в пікритобазальтах (до 20 %) найчастіше заміщується хлоритом і серпентином.
Склад плагіоклазу вкраплеників базальтів і долеритів змінюється від 90–95 % Аn до 50 % Аn. Звичайно в ньому містяться
домішки калію, барію, стронцію, причому кількість цих елементів зростає зі збільшенням вмісту натрію. Плагіоклази часто
мають зональну будову при різниці у складі ядра і периферії до
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15 % Аn і більше. Плагіоклаз основної маси репрезентований
лабрадором або основним андезином.
Найрозповсюдженішими кольоровими мінералами базальтів
є багаті на кальцій клінопіроксени. Вони рідко спостерігаються
у вкраплениках і репрезентовані як піжонітами, так і авгітами,
склад яких змінюється від ранніх стадій кристалізації до пізніх у
послідовності: авгіт → фероавгіт → субкальцієвий фероавгіт.
Наявність субкальцієвих авгітів характерна для вулканічних порід, тоді як серед інтрузивних порід такі бідні кальцієм авгіти не
спостерігаються. Збільшення лужності магм приводить до збільшення вмісту кальцію у складі піроксену.
Магнезіально-залізисті піроксени характерні тільки для високоглиноземистих базальтів, де репрезентовані гіперстеном.
Олівін спостерігається у вкраплениках значно рідше піроксенів. Вони утворюють добре розвинені призматичні кристали або
кристали скелетної форми. Останні виникають унаслідок існування різниці швидкості росту кристалів у різних напрямках у
системах, що характеризуються перенасиченістю леткими компонентами, переохолодженістю або відносно високим тиском.
Найбільш розповсюджені олівіни із вмістом фаяліту 15–40 %.
Склад олівіну, як і піроксенів, змінюється в бік збільшення вмісту заліза на периферії зональних кристалів. При вторинних змінах магнезіальні олівіни серпентинізуються, залізисті заміщуються мінералами ідингсит-боулінгітової групи.
Серед другорядних і акцесорних мінералів базальтів поширені титаномагнетит, ульвошпінель, апатит, ільменіт, сфен.
Вміст скла в базальтах змінюється від майже 100 % у гіалобазальтах до часток відсотків у долеритах. Розрізняють гіаломеланове – прозоре скло та сидеромеланове – зелене, коричневе та буре, темне, майже непрозоре скло.
Вторинні зміни основних вулканітів дуже різноманітні й значною мірою визначаються умовами їхнього подальшого існування.
При діагенезі на поверхні землі плагіоклази заміщуються пилоподібною сумішшю глинистих мінералів, кварцу та карбонатів, замість олівіну утворюється ідингсит та оксиди заліза, а замість піроксену – хлорити та кальцит. Урешті-решт, у результаті
подальшого вилуговування вони можуть перетворитися на буру
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від гідрооксидів заліза глину з домішками кремнезему. При підводних виверженнях характер вторинних змін зовсім інший –
склуваті корки подушок заміщуються палагонітом і хлорофеїтом. Перший являє собою аморфну або криптокристалічну речовину оранжево-червоного або жовтого кольору, що утворюється при девітрифікації та гідратації скла. Згодом ця речовина
заміщується монтморилонітом і нонтронітом. Хлорофеїт – світло-сіра речовина, що також розвивається по основній масі базальтів, яка при кристалізації перетворюється на вермикуліт або
хлорит. При подальшому зміненні базальтів у підводних умовах
з них виносяться залізо, магній та кальцій з виникненням світлосірих монтморилонітових глин і кременистих відособлень.
При захороненні базальтів у геосинклінальних товщах унаслідок процесів діагенезу утворюються палеотипні різновиди –
базальтові порфірити та діабази (замість базальтів і долеритів
відповідно). У результаті цього процесу скло заміщується переважно хлоритом, плагіоклаз – сосюритом (агрегатом дрібних
зерен альбіту, цоїзиту, епідоту, серициту та хлориту), піроксени
головним чином – хлоритом або волокнистими агрегатами актиноліту, епідоту та цоїзиту, олівіни та ортопіроксени – баститом і хлоритом. При метаморфізмі базальтів низьких ступенів
утворюються порфіритоїди, а при втраті всіх первинних структурних особливостей – зелені сланці. Своєрідним типом натрієвого метаморфізму основних ефузивів є спілітизація – заміщення основного плагіоклазу альбітом, а темноколірних мінералів – хлоритом. При цьому з породи виносяться кальцій та калій,
вважається, що однією з причин спілітизації є взаємодія гарячих
базальтових розплавів з багатою на натрій морською водою. Такі альбітизовані породи з реліктовою подушковою будовою називають спілітами (1827).
Характеристика родин. Родина пікробазальтів (пікро=
долеритів) представлена пікробазальтовими, коматіїтовими
базальтами та магнезіальними видами.
Пікробазальти (пікродолерити) (1984) – порфірові (порфіроподібні) меланократові низькоглиноземисті породи темного
сірувато-зеленого кольору, які характеризується високим нормативним і модальним вмістом кольорових мінералів – олівіну
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(15–60 %), моноклінного (до 15–20 %) та ромбічного (до 15 %)
піроксенів при вмісті плагіоклазу менше 40 %. При однаковому
складі пікробазальти мають тонкозернисту структуру і часто
склуватий базис, а пікродолерити є повнокристалічними дрібноабо середньозернистими масивними або смугастими породами.
У коматіїтових базальтів (1969, Vіljoen & Vіljoen, p. Коматі, Трансвааль, Південна Африка) з'являється структура спеніфекс. Усі породи збіднені кремнеземом (менше 46 %) та збагачені MgO (12–24 %), вміст якого звичайно перевищує FeO.
Родина піжонітових базальтів і долеритів. Характерною
особливістю толеїтових (піжонітових) базальтів (1840,
tholeііt – Толей, р. Наве, Саарланд, Німеччина) є те, що серед
первинних магматичних піроксенів присутня тільки моноклінна
модифікація піжоніт-авгітового або піжонітового ряду при широкій варіабельності співвідношення кольорових і світлих мінералів. Зокрема, при вмісті олівіну понад 5–15 % мезократові базальти та долерити переходять в олівінові базальти, які, у свою
чергу, є перехідними породами до пікробазальтів і пікродолеритів та ультраосновних порід. Навпаки, толеїтові базальти, багаті
на основний плагіоклаз (50–90 % Аn у вкраплениках), носять
назву лейкобазальтів і лейкодолеритів. Вони відрізняються високим вмістом алюмінію і тому називаються також глиноземистими. Більшість толеїтових базальтів мають афірову структуру
що свідчить про високі температури їхньої кристалізації. Серед
порфірових різновидів залежно від складу вкраплеників виділяються плагіоклазові або авгітові різновиди.
Високі температури кристалізації та швидке охолодження
толеїтових базальтових магм відбивається на складі кольорових
мінералів, що репрезентовані в них магнезіальними олівінами та
піроксенами – авгітами, піжоніт-авгітами, діопсид-авгітами та
піжонітами. При повільнішій кристалізації, притаманній долеритам потужних лавових потоків і гіпабісальних інтрузій (сили,
дайки та ін.), ранній піжоніт унаслідок розпаду твердого розчину перетворюється в ромбічний піроксен, що містить тонкі пластинчасті вростки авгіту. Звичайна послідовність кристалізації
клінопіроксенів у толеїтових базальтах є: магнезіальний діопсид
→ авгіт → фероавгіт.
208

Олівін у цих базальтах зустрічається переважно у вкрапленниках. Кристали його часто резорбовані або частково заміщені
піроксенами. Другорядними мінералами є титаномагнетит, ульвошпінель, ільменіт і кварц. У деяких різновидах присутнє самородне залізо – ферит (Ісландія, місячні базальти). Кварц разом
з лужними піроксенами утворює мікрографічні зростки, що виповнюють інтерстиції між іншими мінералами. Змінені кварцвмісні долерити відомі під назвою конгадіабазів.
Серед толеїтових базальтів поширені включення агрегатів
плагіоклазів або піроксенів, або обох мінералів разом. Оскільки
склад мінералів у включеннях не відрізняється від складу мінералів вкраплеників, то вони одержали назву споріднених або
гомеогенних включень, що формувалися на глибинному етапі
кристалізації магми.
У толеїтових базальтах особливо контрастно проявлені процеси кристалізаційної диференціації. При цьому рання кристалізація
магнезіального олівіну та піроксену обумовлює підвищення в залишковому розплаві заліза, меншою мірою кальцію та кремнезему, а наступна кристалізація основного плагіоклазу приводить до
виникнення середніх або кислих залізистих залишкових розплавів. Поява в базальтах кварцу також пов'язується з інтенсивним
кристалізаційним фракціонуванням основного плагіоклазу та магнезіального олівіну. Тому в інтерстиційних проміжках між зернами плагіоклазу із залишкового розплаву утворюється порівняно
кисле скло, або при його розкристалізації – зростки кварцу з досить кислим плагіоклазом (а інколи і калішпатом), магнетитом і
залізистим піроксеном. Присутність такого скла обумовила появу
характерної толеїтової структури основної маси. Крім того, унаслідок процесів ліквації в породах виникають неоднорідні за
складом і будовою глобули базальтового скла, що відрізняється
складом від маси, що його оточує. Інколи спостерігаються також відособлення, збагачені плагіоклазом і рудними мінералами, включені в основну масу, багату на піроксени.
Глобули, що утворюються внаслідок ліквації магми, у процесі її виливу відображують розщеплення первинної магми на дві
похідні: більш кислу, збагачену алюмінієм, натрієм і кальцієм, і
більш основну, збагачену магнієм, залізом, титаном, хромом,
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марганцем, а крім того, фосфором і рідкісними землями. Таким
чином, магматичне розщеплення має загалом салічно-мафічний
характер і є важливим фактором концентрації рудних елементів.
Прикладом розщеплення толеїт-базальтових магм з утворенням,
з одного боку, перидотитових коматіїтів і базальтів, а з іншого –
ісландитів, феродацитів і фероріолітів є породи докембрійської
офіолітової формації Абітібі в Канаді. Кислі породи створюють
у базальтах краплеподібні відособлення, що іноді концентруються в окремі прошарки.
У хімічному відношенні незмінені базальти та долерити близькі до порід родини габроїдів, відрізняються від них головним
чином меншою оксидацією заліза. Безгіперстенові (піжонітові
або толеїтові) базальти належать переважно до натрієвої толеїтової серії. Крім головних породотвірних компонентів, типоморфними елементами базитів є Ga, Zr, Tі, Nі, Co, Cu, Zn, Mn, Р,
Be, які розсіяні серед породотвірних мінералів або концентруються в акцесоріях.
Родина гіперстенових базальтів. Характерними петрографічними особливостями гіперстенових базальтів є переважно порфірова будова зі звичайно досить високим вмістом фенокристалів плагіоклазів, менше – олівінів і піроксенів (обов'язково як моноклінних, так і ромбічних). Вміст плагіоклазу досягає 45–60 %, клінопіроксену – 30–40 %, гіперстену – 2–10 %,
олівіну – 0–6 %. Загальний вміст вкраплеників досягає 30 % і
більше, серед яких звичайно спостерігається кілька генерацій.
Фенокристали часто мають добре проявлену зональність. Характерна присутність великих, значною мірою дислокованих
вкраплеників плагіоклазу з високою основністю (до 92–98 %
Аn). Деякі дослідники вважають, що подібні кристали є різною
мірою дезінтегрованими глибинними ксенолітами – рештками
не повністю переплавленого субстрату, за рахунок часткового
плавлення якого виникали базальти та зв'язані з ними вулканіти більш кислого складу. Вкрапленики піроксенів та олівінів
також досить часто резорбовані й несуть сліди часткового плавлення. Інколи серед вкраплеників присутні кристали магнетиту, що виникають в оксидній обстановці кристалізації гіперстенових базальтів.
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Найголовнішою рисою еволюції магматичних осередків, що
дали початок вапнисто-лужним серіям порід, складовою частиною яких є гіперстенові базальти, є диференціація з відносним
накопиченням кремнезему без накопичення заліза, а тому з
майже постійним відношенням заліза до магнію в породах різної
основності. Вважається, що диференціація супроводжувалася
взаємодією магм із субстратом земної кори.
Материнські магми гіперстенових базальтів насичені леткими компонентами, про що свідчить висока експлозивність вивержень. Відповідно і температури їхньої кристалізації значно
нижчі порівняно з відносно "сухими" толеїтовими.
Для гіперстненових базальтів характерний високий вміст
глинозему (Al2O3 – 18–21 %), понижений вміст титану, заліза та
магнію, висока оксидація заліза і належність до калінатрової
вапняно-лужної серії (на відміну від толеїтових базальтів, що
належать переважно до натрової толеїтової серії).
Умови залягання і поширеність. Толеїт-базальтовий магматизм (до якого належать також пікробазальти) у геоструктурному розвитку земної кори відображає обстановку розтягання зі
швидким транспортуванням перегрітих базальтових магм на
поверхню. Подібні умови можуть виникати як в океанах, так і на
континентах. В океанах толеїтові базальти становлять серединно-океанічні хребти, де залягають разом з ультраосновними та
основними інтрузивними породами офіолітової асоціації, і часто
мають подушкову будову. Вони формують фундамент підводних гір та океанічних островів, де можуть входити до складу
базальтової контрастної або базальт-андезитової формації.
У ранньо-геосинклінальних відкладах толеїтові базальти
входять до складу базальтових (спіліт-діабазових) і базальтріолітових (діабаз-альбітофірових) формацій. Сучасні утворення
разом з пікробазальтами поширені на океанічних островах Атлантичного та Тихого океанів (о. Гоф, Гавайські острови – вулкани Кілауеа, Мауна-Лоа), а також серед утворень серединноокеанічних хребтів. У платформних умовах толеїтовий магматизм пов'язаний з формуванням трапів і континентальних рифтових зон, де згодом заміщує сублужні основні породи.
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Толеїтові базальти і долерити становлять потужні, однорідні
за складом базальтові товщі або утворюють асоціації з пікробазальтами, пікродолеритами, ісландитами (залізистими андезитами) і більш кислими залізистими ефузивами – дацитами та ріолітами. Будучи продуктом діяльності тріщинних або щитових
вулканів центрального типу, вони зазвичай займають величезні
площі як на континентах (платобазальти), так і океанах (покрови). Магми цього типу потрапляють на поверхню в сильно перегрітому стані й тому характеризуються переважно афіровою будовою. З толеїтовими базальтами пов'язані незначні за запасами
родовища магнетиту гідротермального та скарнового типів, поліметалеві прояви, родовища ісландського шпату та аморфного
графіту, який утворився внаслідок метаморфізму вугілля під
впливом гарячої базальтової магми. Деякі види базальтів використовуються в петрургії для вироблення кам'яного лиття та виготовлення мінеральної вати.
Пікробазальти утворюють покрови потужністю до 40 м, які
асоціюють на океанічних островах з толеїтовими та сублужними
базальтами. Пікродолерити утворюють дайки, сили або різних
розмірів шліри в придонних частинах силів інтрузивних долеритів диференційованих трапових тіл. З пікродолеритами пов'язано промислове мідно-нікелеве зруденіння (Сибірська платформа, Норильський р-н). Крім того, присутність у регіоні диференційованих покривів високомагнезіальних лав може служити пошуковою ознакою для виявлення нікеленосних інтрузій.
Гіперстенові базальти є членами досить поширених асоціацій
вапнисто-лужних порід, які включають базальти, андезибазальти,
андезити, дацити та ріоліти. Усі ці асоціації формуються переважно в рухомих складчастих поясах з відносно розвиненою континентальною корою. На відміну від толеїтових базальтів їхнє формування пов'язано переважно з обстановкою стиснення, і тому їхні
прояви належать переважно до пізніх (орогенних) стадій розвитку
складчастих поясів.
Гіперстенові базальти зазвичай входять до складу андезитобазальтової (андезитової) формації геосинклінальних областей,
острівних дуг і активних континентальних окраїн по периферії
Тихого океану, де вони перебувають у підпорядкованій кількості
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відносно андезитів та андезибазальтів. Вапнисто-лужні базальти
поширені в Курило-Камчатському поясі. Повністю тотожні їм
базальти входять до складу вулканічних поясів Каскадних гір,
Анд, Японії, Великого та Малого Кавказу, присутні серед вулканічних товщ неогенового поясу Карпат. Вони становлять покриви, а частіше потоки довжиною від 1–2 до 15–17 км, неки, жили,
дайки, шлакові та лавові конуси або дрібні щитові вулкани.
Гіперстенові базальти, як й інші породи вапнисто-лужної
серії, найбільш продуктивні відносно утворення вулканогенних родовищ колчеданних руд – міді, свинцю, гідротермальних
родовищ ртуті, комплексних золото-срібних руд і т. ін.

6.3. Основні породи сублужного ряду
Основні породи підвищеної лужності характеризуються підвищеним вмістом лугів (K2O + Na2O = 0.5–10 %) при вмісті
SіO2 = 44–53 %. Тому на петрохімічній діаграмі (K2O + Na2O) –
SіO2 ці породи разом з лужними розташовуються вище дискримінаційної лінії, що розмежовує породи нормального та лужного
рядів. Поряд з підвищеним вмістом лугів у сублужних основних
породах зростає вміст титану (до 2 %) та фосфору при зменшенні
рівня кальцію (не більше 8 %). Характерною особливістю мінерального складу порід є підвищений вміст альбітової складової в
плагіоклазах (присутність серед плагіоклазів андезину і навіть
олігоклазу) і поява серед породотвірних мінералів титанавгітів та
егірин-авгітів, анортоклазу, ортоклазу, санідину, іноді біотиту та
керсутиту. Від лужних порід вони відрізняються відсутністю
фельдшпатоїдів у складі породотвірних мінералів.

6.3.1. Плутонічні та жильні породи
Сублужні плутонічні породи, що належать до рідкісних, порівняно малопоширені й представлені двома родинами (табл. 6.4):
сублужних піроксенітів (44–48 % SіO2) та сублужних габроїдів
(40–55 % SіO2).
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Т а б л и ц я 6 . 4 . Характеристика основних плутонічних порід сублужного ряду
(44 ≤ SіO2 ≤ 53; 0,5 ≤ (K2O + Na2O) ≤ 10)

Види

Типоморфні
мінерали
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Титанавгітовий
піроксеніт

Tі-Aug,
Tі-Mt

Титанавгітове
габро

Pl, Tі-Aug,
Tі-Mt

Мінеральний
склад, %
Tі–Aug – 80–95
Ol – 0–10
Tі–Mt – 2–10
Pl – 0–10
Tі–Aug – 35–65
Pl – 25–60
Ol – 0–10
Tі–Mt – 2–15
Am – 0–5
Bt – 0– 5

Хімічний склад, %
SіO2 TіO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O
44–
48

1–4

4–8

40–
48

1–7

8–18 0,3–9 6–13 3–11 5–13 1,2–5

2–4

7–12

13–
18

13–
18

0.4–1 0–0,4

0,1–
2,3

Характеристика родин. До родини сублужних піроксені=
тів належать титанавгітові піроксеніти, які складаються з титанавгіту (понад 80 %). Серед другорядних мінералів можуть бути присутніми олівін, керсутит і плагіоклаз, кількість кожного з
яких не перевищує 10 %.
Родина сублужних габроїдів складається з титанавгітових
і калішпатових габро, сублужних анортозитів.
У титанавгітових і калішпатових (ортоклазових) габ
ро головними мінералами є плагіоклаз андезинового ряду (30–
40 % Аn). Темноколірні мінерали представлені титанавгітом і
керсутитовою роговою обманкою, іноді спостерігається олівін
і сильнозалізистий біотит. У калішпатових відмінах у невеликій кількості присутній ортоклаз, який виповнює інтерстиції
між головними породотвірними мінералами, або формує облямівки навколо зерен плагіоклазу. Характерними акцесорними
мінералами є апатит, сфен, циркон, титаномагнетит, ільменіт і
сульфіди. Загалом перехід від нормальних до сублужних габроїдів супроводжується зростанням в останніх титанистості
клінопіроксену, зниженням основності плагіоклазу, зникненням ромбічного піроксену, збільшенням вмісту лугів до 4–6 %
з одночасним зростанням ролі калію відносно натрію. Структура порід змінюється від габрової або офітової до нерівномірнозернистої, пойкілітової та монцонітової.
У сублужних анортозитах спостерігається зниження основності плагіоклазу майже до олігоклазу (25 % Аn), у зв'язку з
чим виділяють два різновиди порід – андезиніти (1900) та олігоклазити (1898). Іноді в породах у значних кількостях спостерігається калішпат у вигляді антипертитів, а також як інтерстиційні виділення.
До сублужних габроїдів можна віднести також рідкісну породу – безфельдшпатоїдний есексит (essexіte-gabbro – 1909 p.,
долина Жордане, гірський масив Канталь, Овернь, Франція), яка
являє собою мезократову породу, що складена з плагіоклазу (від
альбіту до андезину) – 10–40 %, клінопіроксену титанавгітового
ряду – 30–60 %, бурої рогової обманки, іноді зустрічається мікроклін-пертит, кальцит, сфен, титаномагнетит, ільменіт.
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Умови залягання й поширеність. Сублужні габроїди асоціюють із сублужними середніми породами – монцонітами та
сієнітами, утворюючи габромонцонітсієнітову асоціацію, в
якій вони часто пов'язані поступовими переходами з габроїдами
нормальної лужності. Ця формація поширена в субплатформних
областях, де утворює невеликі лополітоподібні багатофазні масиви. Породи ранніх фаз представлені диференційованою серією
порід ультраосновного й основного складу нормального ряду –
від перидотитів до габро і лейкогабро.
Габро як нормального, так і сублужного рядів містять окремі
прошарки піроксенітів, перидотитів, олівінових і керсутитових
різновидів ферогабро, троктолітів та анортозитів. Пізні фази
представлені монцонітами, сієнітами, шонкінітами та схожими
породами. Есекситові габро утворюють невеликі штоки та жили
в асоціації із середніми лужними породами – нефеліновими сієнітами, монцонітами, а також есекситами, тералітами та шонкінітами, інколи породами ультраосновного складу.

6.3.2. Вулканічні породи
Вулканічні сублужні породи об'єднано в родину сублужних
базальтів – трахібазальтів зі значною різноманітністю видів
(табл. 6.5).
Структури. Сублужні базальти звичайно порфірові, але зустрічаються й афірові різновиди. Вкрапленики найчастіше репрезентовані олівіном, клінопіроксеном і плагіоклазом, титаномагнетитом, роговою обманкою, а в породах калієвого ряду також окремими кристалами калішпату.
Структура основної маси – пілотакситова, гіалопілітова, при
високому вмісті лужного калішпату – трахітова. Для долеритів
характерна долеритова структура.
Мінерали. Породи натрієвого ряду характеризуються переважно плагіоклазовим складом польових шпатів, основність
яких закономірно змінюється у вкраплениках від лабрадорбітовніту в магнезіальних трахібазальтах до андезину – у гаваїтах та олігоклазу – у муджієритах. Вкрапленики зональні, частково резорбовані основною масою.
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Т а б л и ц я 6 . 5 . Характеристика основних вулканічних порід сублужного ряду родини трахібазальтів
(44 ≤ SіO2 ≤ 53; 3 ≤ (K2O + Na2O) ≤ 8)
Види

Типоморфні
мінерали

Хімічний склад, %
Мінеральний склад, %

Вкрапленики:
CPx <40%, Ol <25%, ± Рl
CPx, Ol
Pl, Bt, Am Основна маса:
CPx, Ol, Pl, Mt±Bt, Hbl, Vt
Вкрапленики:
CPx, Ol±Pl, Hbl
CPx, Ol,
Трахібазальт
Pl, Bt, Am, Основна маса:
(трахідолерит)
Fsp
CPx, Pl, Ol, Mt, Am, Bt,
Fsp,Vt
Вкрапленики:
CPx, Pl (And), Ol
Гавайїт
CPx, Ol, Pl
Основна маса:
Pl, CPx, ±Fsp, Qu,Vt
Вкрапленики:
CPx, Pl (Olg), ±Ol
CPx, Ol,
Муджієрит
Pl, Fsp
Основна маса:
Pl, CPx, ±Fsp, Qu, Anc, Vt
Вкрапленики:
CPx, Fsp, CPx, Ol ± Bt
Абсарокіт
Bt, Ol
Основна маса:
CPx, Pl, Fsp± Ol, Bt, Lc, Vt
Магнезіальний
трахібазальт
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SіO2

TіO2 Al2O3 Fe2O3

44–
47

2–4

8–10

2–3

8–10

12–
20

7–13

1–3

0,5–1

45–
50

2–4

14–
17

3–5

6–8

6–8

6–8

3–4

1–3

48–
50

3–4

15–
18

4–5

6–8

4–6

7–10

3–5

1–2

49–
53

2–3

16–
19

4–5

5–6

2–4

5–7

4–5

2–3

44–
49

0,5–1

15–
19

4–7

4–6

7–11

9–14

1–3

2–4

FeO

MgO

CaO

Na2O

K2O

Калішпат може спостерігатися в невеликій кількості тільки в
основній масі гаваїтів і муджієритів. У породах калієвого ряду,
навпаки, калішпат в основній масі присутній у великій кількості
й представлений ортоклазом.
Характерним кольоровим мінералом сублужних вулканічних
порід є олівін, який присутній як у вкраплениках, так і в основній масі. Склад його змінюється від 10–12 % Fa у вкраплениках
до 40 % Fa в основній масі.
Характерними рисами складу клінопіроксенів є збагаченість
їх кальцієм, а піроксенів основної маси також титаном, лугами,
алюмінієм аж до появи в зовнішніх каймах зональних вкраплеників бурих титанавгітів і зеленуватих егірин-авгітів. Титанавгіти
звичайно добре розпізнаються завдяки досить високій оксидації в
них заліза, а також характерній структурі піскових годинників.
Доброю діагностичною ознакою базальтів підвищеної лужності є відсутність у них піжоніту та продуктів його розпаду (зростків піроксенів бідних і багатих на кальцій), які дуже характерні
для толеїтових базальтів. Від двопольовошпатових вапнистолужних базальтів вони відрізняються відсутністю гіперстенів.
Другорядними мінералами сублужних базальтів і долеритів є
біотит, керсутит, титаномагнетит, сфен та апатит. Біотити та керсутит спостерігаються головним чином у породах натрієвого та
калінатрового рядів – у трахібазальтах і трахідолеритах, а біотит
і лейцит у породах калієвого ряду – абсарокітах.
У сублужних основних вулканічних породах поширені кристалічні включення – нодулі ультраосновних порід, представлені
лерцолітами, рідше гарцбургітами, інколи гранатовими перидотитами та піроксенітами. Під впливом базальтового розплаву
деякі включення зазнають часткової дезінтеграції зі збереженням тільки окремих зерен олівінів і піроксенів. Останні легко
відрізняються від власних мінералів-вкраплеників сублужних
вулканітів більш високою магнезіальністю та характерними зміненнями. Олівіни насичуються магнетитовим пилом унаслідок
окиснення їхньої фаялітової складової; клінопіроксени зазвичай
перекристалізовуються з утворенням дрібнозернистого агрегату
роговикової будови, а ортопіроксени заміщуються агрегатом
дрібних зерен олівіну, які цементуються кислим склом. Вважа218

ється, що більшість нодулей ультраосновних порід являють собою речовину верхньої мантії, яка була перероблена в процесі
виплавляння з неї базальтової магми. Такі уявлення підтверджуються присутністю гранатових різновидів включень гіпербазитів, високою магнезіальністю кольорових мінералів, підвищеним вмістом у них хрому та нікелю, а також підвищеним вмістом жадеїтового компонента в клінопіроксенах, що притаманно
гіпербазитам високого тиску кристалізації. Означені припущення підтверджуються також більш давнім віком включень порівняно із вмісними базальтами.
Характеристика родини. Від толеїтових базальтів нормального ряду породи родини трахібазальтів відрізняються
відносно низьким вмістом кремнезему (переважно меншим
50 %), підвищеним вмістом лугів (K2O + Na2O = 3–9%), титану
(близько 2 %) та фосфору (більше 0,5 %), а також Ba, Lі, Rb, Sr,
Zr і збагачені порівняно з толеїтами легкими рідкісноземельними елементами. Залежно від співвідношення натрію до калію
виділяються два крайні ряди, між якими існують поступові переходи: натрієвий та калієвий. Головними видами сублужних
основних порід натрієвого та калінатрового ряду є трахібаза
льти (1874) (трахідолерити), гавайїти (1913, о. Гавайї) та
муджієрити (1904, Муджієрі, о. Скай, Шотландія), калієво-го –
абсарокіти (1895, гори Абсарока, Йєллоустонський національний парк, США). Особливістю порід першого ряду є переважно плагіоклазовий склад салічних мінералів як у вкраплениках, так і в основній масі. При цьому в трахібазальтах (трахідолеритах) плагіоклаз вкраплеників, який міститься в підпорядкованій кількості відносно олівіну та клінопіроксену, репрезентований переважно лабрадором (в основній масі – андезиномлабрадором), у гаваїтах – андезином, а в муджієритах – олігоклазом. Поряд з плагіоклазом в основній масі, особливо муджієритів, досить широко розповсюджений калієвий польовий шпат.
Магнезіальні трахібазальти належать до натрієвого та калінатрового ряду. Їхньою хімічною особливістю є підвищений вміст
MgO (12–20 %) і понижений CaO (8–10 %). Це позначається на
мінеральному складі порід – вкрапленики представлені переважно олівіном і клінопіроксеном, в основній масі також перева219

жають темноколірні мінерали – титанавгіти, керсутит, олівін.
Плагіоклаз, що зустрічається в кількості менше 30 %, представлений лабрадор-бітовнітом.
В абсарокітах плагіоклаз у вкраплениках також відсутній.
Порфірові виділення представлені олівіном та авгітом. В основній масі переважним лейкократовим мінералом стає ортоклаз.
Як домішкові мінерали присутні лейцит, біотит, апатит і магнетит, а серед темноколірних – висококальцієвий авгіт.
Умови залягання і поширеність. Сублужні основні ефузиви
утворюють потоки і покриви, розповсюджені в зонах активізації континентів і в складчастих поясах, де формуються на завершальних
стадіях їхнього розвитку. Вони, як і толеїтові базальти, разом з якими часто асоціюють, також поширені на океанічних островах, де
становлять підводні вулкани та підвищення. На континентах ці породи розповсюджені серед порід трапових формацій і в континентальних рифтових зонах. Абсарокіти утворюються на пізньоорогенній
стадії розвитку складчастих поясів, де асоціюють з породами вапнисто-лужної серії – базальтами, андезитами та дацитами.
Із сублужними основними породами майже не пов'язані родовища металевих корисних копалин, але самі породи використовуються головним чином у будівництві для виготовлення
кислотостійких виробів. В областях розвитку сублужних базальтів і долеритів відмічені розсипні родовища гранату, хризоліту, місячного каменю.

6.4. Основні породи лужного ряду
Особливостями хімізму порід лужного ряду є високий вміст лугів
(5–20 %), при характерному для основних порід вмісті SіO2, підвищений вміст заліза (Fe2O3 + FeO = 8–10 %) та MgO (5–8 %). Типоморфними мінералами для всіх порід даного ряду можна вважати
фельдшпатоїди (нефелін, содаліт, лейцит), анальцим, плагіоклази,
калішпати, клінопіроксени, іноді амфіболи та біотит, співвідношення між якими визначають належність до тієї чи іншої родини.
Основні вулканічні та плутонічні породи лужного ряду – досить рідкісні породи, приурочені головним чином до зон активі220

зації та рифтоутворення в областях завершеної складчастості та
на давніх платформах, де разом з ультраосновними породами
вони формують масиви складної будови. Для них спостерігається просторовий та генетичний зв'язок вулканічних і плутонічних
порід зі створенням єдиних вулканоплутонічних асоціацій.

6.4.1. Плутонічні та жильні породи
Основні плутонічні породи лужного ряду представлені трьома родинами (табл. 6.6): основних фоїдолітів (44–50 % SіO2);
лужних габроїдів (44–50 % SіO2) основних фельдшпатоїдних
сієнітів (44–53 % SіO2).
Структура основних плутонічних порід лужного ряду звичайно
гіпідіоморфнозерниста. Відмічається ідіоморфізм кольорових
мінералів і плагіоклазу відносно калішпату та фельдшпатоїду. У
шонкінітах структура часто пойкілітова і пов'язана із включеннями
нефеліну в зернах калішпату. Серед акцесорних мінералів максимальним ідіоморфізмом володіють апатит, сфен, ільменіт.
Характеристика родин. Родинаосновних фоїдолітів
об'єднує породи, перехідні від ультраосновних фоїдолітів до
лужних габроїдів. Від перших їх відрізняє присутність польових
шпатів (5–20 %). Родина включає польовошпатові ійоліти,
складені приблизно однаковою кількістю нефеліну та піроксену
з невеликою домішкою переважно калієвого польового шпату;
польовошпатові уртити – лейкократові суттєво нефелінові
породи з невеликою кількістю калінатрових польових шпатів чи
плагіоклазів і кольорових мінералів; фергусити (1905, Фер-гус
Каунті, гори Хайвуд, Монтана, США) – калієві плутонічні
породи, що складені з псевдолейциту (40–60 %) і приблизно такої ж кількості сублужного клінопіроксену, і, нарешті, дуже рідкісні породи – тавіти (1894, долина Тавайок, Кольський п-в,
Росія), що складені із содаліту (50–70 %), невеликої кількості
клінопіроксену (менше 20 %) та лужного польового шпату. Крім
означених головних породотвірних мінералів, як другорядні основні фоїдоліти можуть вміщувати канкриніт, сфен, апатит, перовськіт, титаномагнетит, а в польовошпатових урититах також
евдіаліт, цеоліти та кальцит.
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Т а б л и ц я 6 . 6 . Характеристика основних плутонічних порід лужного ряду
44 ≤ SіO2 ≤ 53; 5 ≤ (K2O + Na2O) ≤ 20
Види

Типоморфні
мінерали

ПольовоCPx, Ne,
шпатовий
Fsp
ійоліт
ПольовоNe, CPx,
шпатовий
Fsp
уртит
222

Тавіт

Sod, CPx

Фергусит

Lc, CPx

Тераліт

Pl, Ne,
CPx

Тешеніт

Pl, Anc,
CPx

Мінеральний
склад, %
CPx – 30–50
Ne – 30–50
Ol – 0–5
Fsp – 5–10
(зрідка до 30)
Ne – 70–90
CPx – 5–20
Fsp – 5–10
(зрідка до 25)
Sod – 50–70
CPx – 5–20
Fsp – 0–20
Lc – 40–60
CPx – 30–50
Fsp – до 10
Рl – 20–40
Ne – 10–30
(зрідка до 60)
СРх – 10–60
Ol – 0–20
Рl – 20–40
Аnс – 10–20
СРх – 20–50
Ol – 0–10

Хімічний склад, %
SіO2

TіO2 Al2O3 Fe2O3 FeO

MnO MgO

CaO Na2O K2O

P2O5

44–
50

1–5

12–24 2–13

1–9

0,2–
0,8

1–8

8–12

2–7

0,2–
2,5

44–
50

0,2–
3

20–30 1–3

1–2

0,05–
сл–4
0,3

0.2–
10

10–
15

3–6

Сл–
2,5

44–
49

0–2

18–23 1–5

1–2

0,1–
0,2

0,3–
1,5

0,8–
1,5

15–
17

1–2

–

44–
50

0,5–
2

11–19 3–7

2–4

0,1–
0,7

2–7

6–13 1–5

6–9

0,1–
1,5

44–
49

0,2–
3

13–30 0,5–9 2–9

0,2–
0,4

0,2–6 4–14 5–14

1–4

0,2–2

45–
49

2–5

13–18 2–6

0,2–
0,3

6–10

1–3

0,5–
1,5

4–6

1–4

4–10 4–9

Види

Есексит

Шонкініт
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Маліньїт

Сернаїт

Науяїт

Рисчорит

Типоморфні
мінерали

Мінеральний
склад, %

Рl – 30–40
Fsp – 20–30
Pl, Fsp,
СРх – 20–50
CPx
Ne – 0–10
Ol – 0–10
СРх – 30–70
Fsp – 10–40
CPx, Fsp,
Ol – 0–20
Lc
Lc – 5–20
Ne – 0–10
Fsp – 10–40
Fsp, Ne, Ne – 20–30
СРх – до 50
CPx
аlk-Arnf – 0–10
Fsp – 40–50
Ne – 15–25
Fsp, Ne,
Can – 5–25
Can
СРх – 5–15
± Am, Bt
Sod – 30–50
Ne – 5–20
Sod, Fsp,
Fsp – 20–40
Ne
СРх – 5–10
Am f – 0–10
Fsp – 40–70
Ne (Ks) – 20–40
Fsp, Ne,
СРх – 5–20
CPx
Amf – 0–10
Bt – 0–10

Хімічний склад, %
SіO2

TіO2 Al2O3 Fe2O3 FeO

MnO MgO

CaO Na2O K2O

P2O5

46–
50

2–4

13–18 3–6

6–8

Сл–
0,3

3–6

6–9

3–5

1–4

0,3–
1,5

47–
50

0,5–
3

11–16 3–8

4–7

0,1–
0,4

2–8

5–12 2–6

3–7

0,2–
2,5

48–
53

0,7–
5

12–19 3–13

1–9

0,1–
0,3

1–6

1–8

3–12

2–7

0,2–
2,5

44–
53

0,5–І 16–20 1–5

1,5–
2

1,5–
0,2

0,7–
2,6

4–9,5

7,5–
12

3–6

0,3–
0,6

44–
50

0,2–
0,6

20–25 3–5

0,5–
3

0–0,4 0–2

0,5–4

11–
20

1–3

0–0,3

49–
52

0,7–
1,6

20–24 2–5

1–
2,5

0,1–
0,5

0,8–2 5–11

7–12

0–0,4

0,5–
1,5

Т а б л и ц я 6 . 7 . Характеристика основних гіпабісальних лампрофірових порід лужного ряду
(44 ≤ SіO2 ≤ 53; 5 ≤ (K2O + Na2O) ≤18)
Види

Типоморфні
мінерали

Мінеральний
склад, %
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Pl (And) – 40–50
Am – 20–40
Ті–Aug – 5–15
Камптоніт
Pl, Am
Fsp – 5–20
Ol – 0–20
Bt – 0–10
Dі – 18–32
ДіопсидDі, Phl, Phl – 10–30
флогопітовий
Ol
Ol – 10–20
лампроїт
Lc (Lc') – 5–15
Dі – 10–30
ДіопсидLc (Lc') – 10–45
лейцитовий Dі, Lc, Ol
Ol – 10–20
лампроїт
Phl – 0–10
ДіопсидDі – 15–45
флогопітDі, Phl, Phl – 10–35
лейцитовий Lc
Lc (Lc') – 10–45
лампроїт
Ol – 0–5
Phl – 15–35
ФлогопітLc (Lc') – 25–55
лейцитовий Phl, Lc
Ol – 0–10
лампроїт
Dі – 0–10

Хімічний склад, %
SіO2

TіO2

Al2O3

Fe2O3

FeO

MgO

CaO

Na2O

K2O

42–53

0,9–
5,3

11,7–
18,4

3,1–
10,6

4,3–
9,9

3,1–
9,4

3,4–
8,9

2,2–
5,5

0,7–
4,1

43–50

4,3–6

4–8,8

2,5–
6,6

1,1–
7,7

13,3–
22

2,7–
8,2

0,3–
1,3

3,5–
5,5

45–
52,5

0,7–2

7,5–
10,2

3,5–
6,6

3,3–
5,3

11–
17,3

6,2–
10,5

0,8–
2,9

2,8–5

43–53

1–8

5,5–
9,5

3–7

0,5–7

6–18

3–13

0,5–
2,5

5–10

46,5–
53,5

1,3–
6,9

7,2–
11,2

5–10,2

0,9–
2,6

5,8–20 2,6–5

0,2–
2,9

6–10,5

Основні фоїдоліти рідко формують самостійні тіла. Найчастіше разом з ультраосновними фоїдолітами та лужними габроїдами утворюють складні масиви, що розташовані на платформах, у зонах переходу складчастих поясів у платформи та в рифтових зонах і складчастих областях на етапах їхньої стабілізації.
Найпоширеніші породи – породи родини лужних габрої=
дів. Це природні утворення, що характеризуються досить високим вмістом глинозему та лугів, а за кількістю кремнезему відповідають породам нормального ряду. Завдяки високому вмісту
лугів кольорові мінерали також характеризуються підвищеною
лужністю і представлені титанавгітом, егірин-авгітом, керсутитом, баркевікітом і гастингситом, іноді біотитом. Крім фельдшпатоїдів, у породах присутній досить основний плагіоклаз і
калієвий польовий шпат. Залежно від характеру фельдшпатоїду
серед порід родини виділяють такі головні види: з нефеліном –
тераліт (нефелін-плагіоклазове габро) та есексит, з анальцимом
– тешеніт. Найбільш поширеними є тераліт та есексит, які пов'язані між собою поступовими переходами і розрізняються вмістом лужних польових шпатів – у тералітах він відносно рідкісний мінерал, в есекситах – навпаки.
Тераліт (1887, грец. τέρας – потвора), або нефелінове габ-ро
– зерниста темно-сірого або чорного кольору порода, складе-на
піроксеном (10–60 %), основним плагіоклазом (20–40 %) та
нефеліном (10–30 %), кількість якого в лейкократових відмінах
підвищується до 60 %. Спорадично спостерігаються біотит, олівін, баркевікіт, ортоклаз, акцесорні мінерали – апатит, сфен, титаномагнетит. Плагіоклази звичайно представлені лабрадором,
інколи бітовнітом. Зерна мають зональну будову з коливанням
складу від бітовніту в центрі до олігоклазу на периферії. Піроксени репрезентовані титанавгітом, який на периферії заміщується егірин-авгітом та егірином. Вторинні мінерали – хлорит
(по піроксенах), серицит і сосюрит (по плагіоклазах), а також
лейкоксен (по титаномагнетиту).
Тешеніт (1861, Тешен, тепер поділений на Чеські Тешен у
Чехії та Чешин у Польщі) складений з основного плагіоклазу
(лабрадор-бітовніт 20–40 %), титанавгіту (20–50 %), баркевікіту
та олівіну (до 10 %), анальциму (10–30 %). Можуть бути прису225

тніми ортоклаз і нефелін, цеоліти. Тешеніти представлені як
плутонічними, так і гіпабісальними відмінами. Останні характеризуються дрібнозернистою будовою зі структурою, близькою
до офітової. Асоціюють з долеритами, базальтами, діабазами,
формуючи невеликі штоки, інтрузивні поклади з проявленою
внутрішньою диференціацією.
Есексит (1891, нек Сейлем, окр. Ессекс, Массачусетс,
США), відомий як фельдшпатоїдний монцодіорит чи фельдшпатоїдне монцогабро, на 15–50 % складається з лужних темноколірних мінералів (баркевікіту, титанавгіту, егірину, олівіну, біотиту). Лейкократові мінерали представлені андезин-лабрадором,
який переважає над санідином і фельдшпатоїдами (нефеліном,
анальцимом, содалітом), а також канкринітом. Акцесорні мінерали – апатит, ільменіт, сфен.
Шонкініт (1895, від Шонкін – індіанської назви гір Хайвуд,
Монтана, США) – це лужний габроїд, в якому світлі мінерали
представлені ортоклазом 10–40 %, псевдолейцитом (5–20 %) та
нефеліном (5–10 %). Темноколірні мінерали: олівін, егирінавгіт, баркевікіт і біотит становлять від 30–40 до 70 % об'єму
породи. Серед другорядних та акцесорних мінералів відмічаються: содаліт, альбіт (у вигляді пертитів), апатит, титаномагнетит, ільменіт, а серед вторинних – хлорит, серпентин (по олівіну), цеоліти (по нефеліну). Частіше всього шонкініти асоціюють
із сієнітами, монцонітами та фергуситами.
Родина основних фельдшпатоїдних сієнітів сформована
як і попередня родина породами, проміжними за складом між
лужними основними та лужними середніми – нефеліновими
(або фельдшпатоїдними) сієнітами. Тому загальні риси складу,
будови та їхньої розповсюдженості будуть розглянуті разом з
відповідними родинами середніх порід.
Родина включає: сернаїти (1890, Серна, Даларна, Швеція)
– нефелін-канкринітові сієніти, на 40–50 % складені з лужного
польового шпату, 5–10 % клінопіроксену, 15–25 % – нефеліну та
5–25 % канкриніту; науяїти (1922, Ноуякасіх, Ілімаусак,
Гренландія), що схожі за складом із сернеїтами, але в яких замість канкриніту приблизно в такій же кількості присутній содаліт; рисчорит (1932, г. Рисчорр, Хібіни, Кольський п-в, Ро226

сія) – пойкілітовий нефелін-кальсилітовий сієніт, в якому серед
кольорових мінералів поряд з егірином (5–20 %) часто присутні
катафорит і лепідомелан (до 10 %). Маліньїт (1896, р. Малі-нья,
Онтаріо, Канада) – це середньо- або дрібнозерниста поро-да,
складена на 40–50 % з піроксенів (авгіту або егірин-авгіту),
калієвого польового шпату (10–40 %) та нефеліну (до 20–30 %).
Можуть бути присутніми також олівін, амфібол, біотит, гранат,
кальцит, а серед акцесорних – апатит, сфен і титаномагнетит.
Жильні породи. Серед жильних ашистових порід виокремлюють есексит- і тераліт-порфіри, есексит-тераліт-діабази, а також гіпабісальні тешеніти – анальцимові діабази. Усі породи за
складом відповідають глибинним аналогам, відрізняючись порфіровою структурою з мікролітовою або офітовою основною
масою. Крім того, серед жильних різновидів досить розповсюджені мікроесексити та мікрошонкініти.
Діашистові породи, що за складом наближаються до групи
фельдшпатоїдних габроїдних порід, об'єднуються у дві родини:
основних лампрофірів, репрезентованих камптонітами, та
основних лампроїтів (табл. 6.7).
Камптоніти (1887, Камптон-Фоллс, Нью-Гемпшир, США)
мають порфіровий вигляд. Фенокристали титанавгіту та біотиту
(30 %), баркевікіту та керсутиту (близько 30 %), олівіну (9 %), титаномагнетиту та апатиту занурені в голокристалічну основну масу, складену лабрадором (до 50 %), покритим кірочками альбіту чи
КПШ, амфіболом, піроксеном, апатитом, кальцитом, цеолітами,
рудними мінералами, а в деяких випадках і фельдшпатоїдами.
Основні лампроїти (1923, lamproіt – грец. λαμπρός –
блискучий) – це досить велика група основних висококалієвих і
високомагнезіальних порід, серед кольорових мінералів яких поряд
з олівіном, діопсидом, майже завжди присутні титанисті флогопіти
або/та лужні амфіболи, а світлі мінерали представлені лейцитом,
санідином або ортоклазом. Лампроїти часто містять ксеноліти мантійних порід, а також окремі ксенокристали олівіну, піроксену,
гранату, хромшпінеліду та алмазів. Відкриття в Західній Австралії
алмазоносних лампроїтів поставило їх в один ряд з кімберлітами як
головні об'єкти пошуків корінних родовищ алмазів.
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6.4.2. Вулканічні породи
Основні польовошпатові фельдшпатоїдні вулканічні породи
лужного ряду найширше представлені родиною лужних базальтоїдів. Родини основних фоїдитів та основних фонолітів, які також входять до цієї групи, по суті як й їхні плутонічні хімічні
аналоги – основні фоїдоліти та основні фельдшпатоїдні сієніти є
перехідними утвореннями до ультраосновних і середніх лужних
порід (табл. 6.8).
Мінерали. Мінеральний як і хімічний склад фельдшпатоїдних основних порід змінюється в широких межах. Серед кольорових мінералів присутні олівіни, клінопіроксени, амфіболи,
слюди, а серед світлих мінералів поряд з фельдшпатоїдами
(найчастіше нефеліном, лейцитом та анальцимом) – лужні
польові шпати та плагіоклази.
Олівіни звичайно зональні, із широкою варіацією залізистості
– від 10 % Fa в ядерній частині до 35–40 % Fa в зовнішніх зонах.
Серед піроксенів переважають салітгеденбергіт, а також багатий на кальцій та алюміній авгіт, які в процесі кристалізації
збагачуються титаном та егіриновою складовою. Такі титанисті
піроксени (вміст титану в яких досягає 3 % і більше) в прозорих
шліфах часто мають пурпурно-коричневий та ліловий відтінок.
Амфіболи репрезентовано титанвмісною базальтичною роговою
обманкою – керсутитом, яка при зменшенні вмісту титану переходить у баркевікіт. Керсутит часто резорбований.
Плагіоклази за складом змінюються від бітовніт-лабрадору у
вкраплениках до андезин-олігоклазу в основній масі. Лужні
польові шпати звичайно репрезентовані високим альбітом, низьким санідином або анортоклазом та анортоклаз-пертитом.
Породи збагачені рідкісними мінералами, такими як евдіаліт,
евколіт, астрофіліт, лампрофіліт, перовськіт, пірохлор і багатьма
іншими титан- та цирконійвмісними силікатами, а також рідкісноземельними мінералами. Звідси особливістю хімізму фельдшпатоїдних вулканічних порід поряд з їхньою високою лужністю є досить висока концентрація в них рідких земель, танталу,
ніобію, цирконію, стронцію, фосфору.
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Т а б л и ц я 6 . 8 . Характеристика основних вулканічних порід лужного ряду
(44 ≤ SіO2 ≤ 53; 5 ≤ (K2O + Na2O) ≤18)
Види
Польовошпатовий
анальциміт
Польовошпатовий
нефелініт
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Польовошпатовий
лейцитит

Тефрит

Лейцитовий
тефрит

Типоморфні
мінерали

Мінеральний
склад, %

Anc – 40–50
CPx – 20–40
Anc, CPx,
Fsp – 0–5
Fsp
Am – 0–5
Ol – 0–5
Ne – 40–50
Ne, CPx, CPx – 20–40
Fsp
Fsp – 5–15
Ol – 0–5
Lc – 40–60
CPx – 20–40
Lc, CPx,
Fsp – 5–15
Fsp
Bt – 0–10
Ol – 0–5
PlLab – 20–50
Ne – 10–25
Ne, CPx,
CPx – 10–40
Pl
Ol – <20
Fsp – <10
PlLab – 10–40
Lc – 20–40
Lc, CPx,
CPx – 20–50
Pl
Ol – 0–10
Fsp – 0–10

Хімічний склад, %
SіO2

TіO2

Al2O3

Fe2O3

FeO

MgO

CaO

Na2O

K2O

44–50

1–4

15–20

2–7

2–5

0,5–4

2–8

4–9

2–3

44–50

1,5–5

8–18

5–9

2–6

2–5

5–10

5–9

3–5

44–49

1–5

12–19

4–8

2–7

4–6

5–10

2–3

4–9

43–48

0,5–3

12–23

4–8

3–7

1–9

5–10

3–8

1,5–3

45–50

0,5–3

14–18

2–5

5–9

3–7

6–11

1,5–
3,5

3,5–
6,5

Закінчення табл. 6.8
Види

Нефеліновий
трахібазальт

Лейцитовий
трахібазальт
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Нефеліновий
основний
фоноліт

Лейцитовий
основний
фоноліт

Типоморфні
мінерали

Мінеральний
склад, %

PlLab – 30–50
Fsp – 10–30
Ne, CPx,
Ne – 15–20
Pl, Fsp
CPx – 10–30
Ol – 0–10
PlLab – 20–40
Fsp – 10–30
Lc, CPx,
Lc – 15–30
Pl, Fsp
Cp – 10–30
Ne – 0–10
Ol – 0–10
Fsp – 30–60
Ne – 10–20
CPx – 5–10
Fsp,
Ne,
Sod – 0–20
CPx
Pl – 0–5
Ol – 0–5
Am (Bt) – 0–10
Lc – 10–30
Fsp – 15–40
CPx – 10–20
Fsp,
Lc,
Ne – 0–10
CPx
Pl – 0–10
Ol – 0–5
Am (Bt) – 0–10

Хімічний склад, %
SіO2

TіO2

Al2O3

Fe2O3

FeO

MgO

CaO

Na2O

K2O

47–52

1–3

14–18

2–5

3–8

2–8

6–10

3,5–
5,5

1,5–
4,5

47–51

1–3

15–19

2–4

4–8

4–5

6–9

2–4,5

3–6,5

50–54

1,5–
2,5

16–22

1–3

1–5

0,3–2

1–5

5–10

3–9

50–53

0,1–3

10–20

3–5

1–4,5

0,4–3

2,5–9

2–6

6–10

Характеристика родин. Родина лужних базальтоїдів
включає породи, які мають зовнішній вигляд базальтів, але відрізняються від останніх лужним характером, що виражається у
високому вмісті лугів (6–11 %) і, відповідно, присутністю
фельдшпатоїдів (до 40 %).
Найпоширенішими видами порід родини є тефрити та нефелінові трахібазальти (натрієвий ряд), лейцитові тефрити та лейцитові трахібазальти (калієвий ряд).
Тефрит (грец. τέφρα – попіл) вміщує основний плагіоклаз
(лабрадор, інколи бітовніт), нефелін, які разом становлять до
40–50 % об'єму породи, і титанавгіт або авгіт, які можуть бути
присутніми як у вкраплениках, так і в основній масі.
Олівінові різновиди тефритів одержали назву базанітів (грец.
βάσανος – пробний камінь). При високому вмісті натрію замість
нефеліну кристалізується анальцим. У цьому випадку породи
отримують назву анальцимових базальтів. Тефрити являють собою ефузивні аналоги тералітів.
На відмінну від тефриту лейцитовий тефрит замість нефеліну містить лейцит, а поряд з основним плагіоклазом обов'язково присутній санідин.
Нефеліновий трахібазальт відрізняється від тефриту постійною присутністю великої кількості (10–30 %) лужного польового шпату – санідину, ортоклазу або анортоклазу. Крім лужних
польових шпатів, порода складена плагіоклазом (андезином, іноді
лабрадором чи олігоклазом), нефеліном або анальцимом (до 20 %),
клінопіроксеном та інколи олівіном. У випадку, коли замість натрових фельдшпатоїдів у породі присутній лейцит (15–30 %), породи іменують лейцитовими трахібазальтами.
Тефрити та фельдшпатоїдні трахібазальти легко підлягають
вторинним змінам. Фельдшпатоїди заміщуються анальцимом
або цеолітом, лейцити переходять у псевдолейцит (ортоклаз з
нефеліном) або епілейцити (ортоклаз з мусковітом), плагіоклаз
сосюритизується, санідин перетворюється в ортоклаз, а потім
пелітизується, кольорові мінерали заміщуються вторинними
амфіболами, хлоритами, епідотом, а олівіни – зеленувато-бурим
боулінгітом і червоно-коричневим ідингситом, а також гетитом.
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Родина основних фоїдитів відрізняється від ультраосновних фоїдитів головним чином присутністю невеликої кількості
(до 10–15 %) лужного польового шпату або плагіоклазу. Як й
їхні глибинні аналоги вони є перехідними між ультраосновними
й основними лужними породами. Головні види родини за аналогією з ультраосновними породами представлені польовошпатовими анальцимітами, польовошпатовими нефелінітами та польовошпатовими лейцититами, які при підвищенні вмісту польового шпату понад 15 % переходять, відповідно, в анальцимові тефрити, або анальцимові трахібазальти, нефелінові тефрити та
базаніти, лейцитові тефрити та базаніти.
Родина основних фонолітів також є перехідною до типових
середніх лужних порід – фонолітів і відрізняється від них підвищеною меланократовістю. Родина представлена двома видами –
основними нефеліновими та основними лейцитовими фонолітами.
Нефеліновий основний фоноліт як типоморфні мінерали
вміщує два фельдшпатоїди – нефелін і содаліт, іноді з перевагою
останнього. Головний породотвірний мінерал – лужний польовий шпат становить дві третини породи, а клінопіроксен, олівін
та амфібол містяться в підпорядкованій кількості.
Основною відміною лейцитового основного фоноліту є те,
що лейцит і лужний польовий шпат містяться приблизно в рівних
кількостях, становлячи разом більше половини об'єму породи. Кольорові мінерали мають той же склад, що і в нефелінових різновидах. Залежно від характеру кольорових мінералів виділяють біотитові, амфіболові, олівінові, флогопітові, егіринові, арфведсонітові,
а за складом калішпату – анортоклазові та санідинові різновиди.
Умови залягання й поширеність. Основні вулканічні та
жильні породи лужного ряду досить поширені головним чином
в областях завершеної складчастості, меншою мірою – на давніх
платформах, у великих рифтогенних зонах континентів та океанів. Вони виникають унаслідок діяльності вулканів центрального та тріщинного типів, утворюючи пластові інтрузивні поклади,
дайки, сили, потоки. Характерним є досить часто проявлений
просторовий зв'язок базальтового толеїтового та лужного магматизму з послідовним розвитком спочатку толеїтового, а потім
лужного. При цьому встановлюється значно більший розвиток
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калієвого магматизму в континентальних вулканічних серіях, а
натрієвого – в океанічних. У вулканітах океанічних структур
лейцит винятково рідкісний мінерал.
Основні лужні вулканічні породи супроводжуються різноманітними інтрузивними аналогами (уртитами, тералітами, фергуситами, есекситами тощо). Часто зустрічаються разом з основними та середніми породами нормального та сублужного рядів з
утворенням єдиних вулканоплутонічних формацій.

Запитання для самоконтролю
1. Які магматичні породи належать до основних порід нор"
мального ряду?
2. Які породотвірні мінерали є типоморфними для основ"
них порід нормального ряду?
3.Які родини основних плутонічних порід нормального
ряду ви знаєте?
4.Чому піроксеніти й горнблендити належать до групи
основних порід?
5.Який мінеральний склад габро, норитів, троктолітів,
анортозитів?
6. Які структури характерні для основних плутонічних порід
нормального ряду?
7. Які морфологічні особливості інтрузій габроїдів?
8. З якими породами асоціюють основні плутонічні породи
нормального ряду?
9. Які магматичні породи належать до основних вулканіч"
них порід нормального ряду?
10. Які родини основних вулканічних порід нормального
ряду ви знаєте?
11. Який вміст SіO2 у пікробазальтах і базальтах?
12. Чим відрізняються піжонітові та гіперстенові базальти?
13. Яку форму мають ефузивні тіла основних порід норма"
льного ряду?
14. З якими породами асоціюють толеїтові й гіперстенові
базальти?
15. В яких геодинамічних умовах утворюються пікробаза"
льти, толеїтові та гіперстенові базальти?
16. Які магматичні породи належать до основних порід лу"
жного ряду?
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17. Які породотвірні мінерали є типоморфними для основ"
них порід сублужного ряду?
18. Які родини сублужних основних плутонічних порід ви
знаєте?
19. Який мінеральний склад титанавгітових піроксенітів і
калішпатових габро?
20. З якими породами асоціюють сублужні основні плутоні"
чні породи?
21. В яких геодинамічних умовах формуються плутонічні
породи сублужного ряду?
22. В яку родину об'єднано основні вулканічні породи суб"
лужного ряду?
23. Які породотвірні мінерали є типоморфними для основ"
них вулканічних порід сублужного ряду?
24. Які особливості мінерального складу трахібазальтів?
25. Які структури характерні для основних вулканічних по"
рід сублужного ряду?
26. З якими породами асоціюють сублужні основні вулкані"
чні породи?
27. В яких геодинамічних умовах проявляється сублужний
основний ефузивний магматизм?
28. Які особливості мінерального й хімічного складу осно"
вних магматичних порід лужного ряду?
29. Які породотвірні мінерали є типоморфними для лужних
основних порід?
30. Які родини основних плутонічних порід лужного ряду
ви знаєте?
31. Які структури характерні для основних плутонічних по"
рід лужного ряду?
32. У чому полягають особливості структури й складу ос"
новних лампрофірів?
33. З якими породами асоціюють основні плутонічні поро"
ди лужного ряду?
34. Які породотвірні мінерали є типоморфними для лужних
основних вулканічних порід?
35. Які родини основних вулканічних порід лужного ряду
ви знаєте?
36. Який мінеральний склад тефриту, нефелінового й леци"
тового трахібазальтів?
37. Чим тефрит відрізняється від основних фоїдитів?
38. З якими породами асоціюють основні вулканічні поро"
ди лужного ряду?
39.В яких структурно"тектонічних умовах проявляється
лужний основний ефузивний магматизм?

234

ГЛАВА 7
Ультраосновні магматичні породи
7.1. Загальні відомості
До групи ультраосновних магматичних порід належать ненасичені SіO2 магматичні породи, які згідно із загальною систематикою вміщують менше 44 % кремнезему, майже не мають у
своєму складі польових шпатів і кварцу, складені мафічними
мінералами або мафічними мінералами та фельдшпатоїдами.
Залежно від мінерального та хімічного складу серед них виділяються породи нормальної, підвищеної та високої лужності, а
за умовами залягання – плутонічні та вулканічні утворення.
У більшості сучасних класифікацій з групи ультраосновних
порід вилучені суттєво піроксенові та амфіболові безпольовошпатові ультрамафітові породи (піроксеніти та горнблендити), які
в більш ранніх класифікаціях розглядалися разом з ультраосновними плутонічними породами. Незважаючи на належність їх
за мінералогічною класифікацією до ультрамафітів, у прийнятій
систематиці, яка базується перш за все на вмісті в породах кремнезему, згадані породи (за винятком якупірангітів із 36–44 %
SіO2) віднесені до групи основних порід, оскільки містять більше 44 % (до 54 %) кремнезему. Останнє пов'язано з високим
вмістом SіO2 в мінералах, що їх становлять (зокрема, піроксени
вміщують від 50 до 60 % SіO2).
Ультрабазити або ультраосновні ультрамафіти нормального ряду складені головним чином олівінами та піроксенами.
У сублужних породах до них додається невелика кількість слюд,
амфіболів або лужних піроксенів. Нарешті, лужні породи звичайно
містять також фельдшпатоїди (нефелін, лейцит), анальцим і лужні
кольорові мінерали. При цьому кількість недосичених кремнеземом салічних мінералів може сягати більше 70 %. Відповідно
до зміни мінерального складу в ультраосновних породах змінюється сума лугів (K2O + Na2O) від часток відсотка в ультрамафітах
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нормальної лужності до 2,5 % у породах підвищеної лужності й
більше 2,5 % у породах лужного ряду.
Ультраосновні магматичні породи малопоширені й становлять приблизно 0,4 % від загальної маси вивержених порід.
Найбільше практичне значення та розповсюдженість серед них
мають плутонічні породи нормального ряду.

7.2. Ультраосновні породи
нормальної лужності
(ультраосновні ультрамафіти)
До порід цієї групи належать безпольовошпатові ультрамафіти
(гіпербазити). Особливістю їхнього хімізму поряд з низьким
вмістом кремнекислоти (< 44 % SіO2) та лугів (менше 1 %) є висока концентрація в більшості порід MgO (34–46 %) і заліза (до
11–22 %), що зумовлено, з одного боку, високою магнезіальністю
олівінів, що їх становлять, репрезентованих переважно форстеритом-хризолітом, та піроксенів (енстатиту та діопсиду), а з іншого
– високим вмістом у них залізомістких рудних мінералів.

7.2.1.Плутонічні породи
Плутонічні ультраосновні породи нормального ряду поділено
на дві родини (табл. 7.1): дунітів–олівінітів (33–40 % SіO2) та
перидотитів (36–45 % SіO2).
Структура свіжих дунітів та олівінітів переважно панідіомо
рфнозерниста (полігональнозерниста), що характеризується у
шліфі мозаїкою субізометричних ідіоморфних зерен олівіну з кутами між суміжними гранями полігональних зерен, близькими до 120о.
У багатих на магнетит рудних олівінітах спостерігається також
сидеронітова структура, яка характеризується різким ксеноморфізмом рудного мінералу відносно олівіну. Для серпентинізованих
порід родини характерна петельчаста структура, де ідіоморфні
зерна хромшпінеліду та дрібні релікти олівіну, що залишилися після
серпентинізації, замкнені в густій сітці хризотилових шнурків.
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Т а б л и ц я 7 . 1. Характеристика плутонічних ультраосновних порід нормальної лужності
(33 ≤ SіO2 ≤ 44; 0 ≤ (К20 + Na20) ≤ 1)
Види

Типоморфні
мінерали

Дуніт

Ol, Crt

Олівініт

Ol, Mt
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Гарцбургіт

Ol, OРx

Лерцоліт

Ol, Opx,
CPx

Верліт

Ol, CPx

Роговообманковий
перидотит

Ol, CPx,
Hbl

Мінеральний
склад, %
Ol – >90
Сrt – <10
Орх+СРх – <5
Ol – >90
Ті–Mt – 5–10
ОPх+СРх ― <5
Ol – 40–90
ОРх – 10–60
СРх – <10
Hbl – <5
Ol – 40–90
ОРх – 10–50
СРх – 10–50
Hbl – <5
Ol – 40–90
СРх – 10–60
OРx – <10
Hbl – <5
Ol – 40–70
Hbl – 5–40
OPx+CPx – 10–50

Хімічний склад, %
SіO2

TіO2

Al2O3

Fe2O3

FeO

MgO

CaO

Na2O

K2O

33–
40

0–
0,2

0–2,5

2–7

3–6

38–
48

0–
1,5

0–
0,3

0–0,1

33–
38

0,2–
1

0,2–2

4–10

6–
12

34–
44

0,2–
2

0–
0,4

0–0,1

36–
42

0–
0,3

0,2–
2,5

2–5

3–7

34–
42

0,2–
2

0–
0,3

0–0,1

39–
44

0–
0,5

1–4

3–8

4–8

28–
40

2–8

0–
0,6

0–0,2

40–
45

0–
1,5

0,4–
5,5

2–7

3–
10

23–
30

3–12

0–1

0–0,5

40–
45

0,1–
0,8

4–8

4–8

7–
10

18–
30

4–12

0,2–
1,2

0,2–
0,8

Структура перидотитів зазвичай гіпідіоморфнозерниста з
різко вираженим ідіоморфізмом олівіну відносно інших головних
породотвірних мінералів аж до утворення пойкілітових структур.
В усіх породах родини найбільший ксеноморфізм притаманний
клінопіроксену, що цілком обумовлено порядком кристалізації: у
гарцбургітах і лерцолітах – олівін → ортопіроксен → (хромшпінелід) → клінопіроксен; у верлітах – олівін → клінопіроксен,
хромшпінелід. Досить часто перидотити мають протокластичну,
катакластичну і навіть мілонітову структуру.
Роговобманкові перидотити у шліфах мають вигляд середньозернистих порід, в яких великі кристали рогової обманки включають округлі зерна олівінів і піроксенів, утворюючи пойкілітову
або значно рідше гіпідіоморфнозернисту, а в рудних різновидах –
сидеронітову структури.
Текстури порід як однорідні, так і директивні (лінійні) та
смугасті. Лінійні текстури обумовлені лінійним розташуванням
призматичних кристалів піроксенів, а також чергуванням смуг,
збагачених олівіном і рудним мінералом, зі смугами, що
збіднені цими мінералами.
Мінерали. Типоморфними породотвірними мінералами плутонічних ультраосновних ультрамафітів є олівін, моноклінний
та ромбічний піроксени, хромшпінеліди, магнетит та титаномагнетит співвідношення між якими визначає віднесення порід
цієї групи до відповідної родини: дунітів–олівінітів чи
перидотитів або до відповідного виду.
Дуніти та олівініти майже на 90−97 % складені високомагнезіальним олівіном від форстериту до гортоноліту. У незначній
кількості в деяких різновидах можуть спостерігатися ортопіроксен (енстатит) і клінопіроксен, загальний вміст яких не перевищує 10 %. Породи з більшим вмістом піроксенів належать уже до
родини перидотитів. Трохи більший асортимент другорядних мінералів характерний для олівінітів, в яких поряд з переліченими
можуть бути присутніми рогова обманка, шпінель, апатит, піротин і халькопірит.
Дуніти звичайно містять 1–5 % хроміту, а олівініти – відповідну кількість магнетиту та титаномагнетиту. У рудних різновидах вміст цих мінералів може перевищувати 10 %. Вторинні мі238

нерали репрезентовані переважно серпентином, а також бруситом, тальком, тремолітом, пилоподібним магнетитом, а в олівінітах іноді ще й ідингситом і флогопітом.
У перидотитах олівіни зазвичай репрезентовані форстеритом або хризолітом (5–20 % Fa). Їхня залізистість зростає від
гарцбургіту, лерцоліту до верліту. У кількісному відношенні та
за ідіоморфізмом вони майже завжди переважають над піроксенами (40–60 %). Олівіни формують полігональні зерна, що тією
чи іншою мірою серпентинізовані з утворенням (при великому
вмісті) елементів петельчастої структури.
Ортопіроксени представлені призматичними зернами енстатиту чи бронзиту (іноді гіперстену), формуючи панідіоморфнозернисту структуру у верлітах і лерцолітах, або ксеноморфну в гарцбургітах. Майже завжди ортопіроксени
перидотитів характеризуються помітними кутами погасання (від
0 до 7–10о), що зумовлено або їхньою деформацією, або
присутністю в них субмікроскопічних емульсійних проростань
діопсиду. При серпентинізації порід ортопіроксени псевдоморфно заміщуються антигоритом (баститом).
Клінопіроксени, що можуть бути присутніми (0–10 %) навіть
у гарцбургітах, репрезентовані діопсидом, значно рідше субкальцієвим авгітом. При значній серпентинізації перидотитів клінопіроксени на відміну від олівінів та ортопіроксенів залишаються свіжими або ж заміщуються тремолітом, зеленою роговою обманкою, хлоритом і кальцитом.
Серед другорядних мінералів, що можуть бути присутніми в
перидотитах, слід відзначити високоосновний плагіоклаз, темну
слюду, гранат, а у верлітах також буру рогову обманку та шпінель.
Характерними вторинними мінералами є серпентин, хлорит,
тальк, тремоліт, актиноліт, карбонати, зелена рогова обманка та
пилоподібний магнетит.
Плутонічні ультрабазити нормального ряду зв'язані поступовими переходами з габроїдами. За межу між ультрабазитами та
габроїдами прийнято вважати 10 % вмісту плагіоклазів. При більшому вмісті плагіоклазів породи належать уже до меланократових різновидів габроїдів, які раніше описувалися під назвою
габроперидотитів.
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До родини дунітів–олівінітів належать тільки два види порід, що майже повністю складені олівіном і рудним мінералом.
Дуніти (1859, від г. Ден [Dun], Нова Зеландія), як і олівініти
(1876 p.) є темними, дрібнозернистими зеленувато-сірими або іноді
майже чорними дрібнозернистими щільними породами з характерним склуватим або смоляним блиском на свіжому зломі. Темний
колір порід і погано виражена зернистість пояснюється тим, що ці
породи дуже часто значною мірою серпентинізовані. Дуніти
складені з олівіну (здебільшого форстериту) та хромшпінеліду, а
олівініти – з олівіну та магнетиту (титаномагнетиту).
Родина перидотитів. Назва цієї родини походить від perіdot
– старовинної французської назви олівіну (1842). Вона об'єднує
глибинні ультраосновні породи, складені олівіном (40–90 %) і
піроксеном з рідкою вкрапленістю хроміту та/або магнетиту, а
інколи і сульфідів: 1) гарцбургіти (1887, м. Гарцбург, г. Гарц,
Нижня Саксонія, Німеччина) – перидотити, складені з олівіну та
ортопіроксену; 2) лерцоліти (1795, оз. Лак-де-Лерц, Ар'єж,
Піренеї, Франція) – перидотити, складені з олівіну та орто- і
клінопіроксену; 3) верліти (1838, назва на честь хіміка Верле,
який вперше проаналізував цю породу) – олівін-клінопіроксенові
перидотити та 4) роговообманкові перидотити (1967).
За зовнішнім виглядом перидотити характеризуються масивною, плямистою чи псевдопорфіровою будовою. При цьому гарцбургіти, дуже схожі на дуніти; лерцоліти, завдяки присутності зерен клінопіроксену відрізняються світлішим кольором, а верліти у
свіжому стані – темно-зеленим забарвленням.
Роговообманкові перидотити – породи натрієвого ряду.
Їхніми головними типоморфними мінералами є олівін (40–70 %),
піроксени (10–50 %), які представлені бронзитом чи гіперстеном,
діопсидом чи авгітом, роговою обманкою (10–40 %). Залежно від
співвідношення орто- та клінопіроксенів серед амфіболових
перидотитів виділяють різновиди: кортландит (1886, назва від
Кортленд, шт. Нью-Йорк, США) – за перевагою ортопіроксенів
над клінопіроксенами та шрисгейміт (1896, Шрисгейм, Оденвальд, Німеччина) – при зворотному співвідношенні піроксенів).
Другорядними домішковими мінералами в породах є флогопіт,
шпінель, титаномагнетит, апатит, піротин. У плагіоклазових
відмінах з'являється лабрадор, збільшення вмісту якого в
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кількостях, більших 10 %, приводить до переходу їх у меланократові габроїди. З іншого боку, при збільшенні вмісту амфіболів (за 40 %) амфіболові перидотити перетворюються в горнблендити, а за перевагою слюд над амфіболами – у породи калієвої
серії – слюдяні перидотити.
Умови залягання й поширеність. Геологічна позиція та
розповсюдженість плутонічних ультраосновних ультрамафітів
неоднакова. Вони можуть належати декільком асоціаціям магматичних порід різних геотектонічних умов утворення.
Дуніти, гарцбургіти, лерцоліти, значно меншою мірою
верліти, є найбільш характерними породами інтрузивної
альпінотипної дунітперидотитової (дунітгарцбургітової)
формації, офіолітової асоціації геосинклінальної стадії розвитку складчастих областей. Вони формують численні інтрузивні
масиви, що асоціюють із зеленими сланцями, кременистими
породами та спіліт-кератофіровими вулканогенними комплексами, становлячи величезні пояси так званих альпінотипних
гіпербазитів офіолітових комплексів. Найпоширеніші в цих
масивах дуніти та гарцбургіти, які зазвичай майже повністю
серпентинізовані, асоціюють з підпорядкованою кількістю
габроїдів і діоритів. Основне значення серед корисних копалин, пов'язаних з породами цього формаційного типу, мають
родовища хроміту, хризотил-азбесту і тальку. Хромітові рудні
тіла, як правило, формують шліри та лінзи, що чергуються з
безрудними дунітами, але іноді зустрічаються й січні відносно
смугастості перидотитів хромітові тіла.
Перелічені вище різновиди ультрамафітів входять, крім того, до
складу іншої, також досить поширеної в складчастих областях,
дунітклінопіроксенітгабрової формації. Смуги порід останньої
простягаються паралельно близьким за віком офіолітовим поясам,
немов би облямовуючи їх з боку континентів. Від альпінотипних
масивів їх відрізняє асоціація із серією калінатрових порід –
трахітами та сієнітами. Масиви порід дуніт-клінопіроксенітгабрової асоціації утворюють ізометричні або витягнуті в плані
тіла, оточені потужною (до 100 м) смугою контактово-термальних
піроксен-плагіоклазових роговиків. Найбільш поширеними ультраосновними ультрамафітами тут є дуніти та верліти, що
асоціюють з клінопіроксенітовими та габроїдними оболонками, що
241

їх оточують. Вважається, що в цих складних масивах дуніти застигали раніше габроїдів, і тому піроксенітові та верлітові зони розглядаються як гігантські реакційні утворення між габроїдами та
дунітами, що раніше затверділи. З формацією пов'язані родовища
платини, приурочені до хромітових шлірів.
Дуніти та лерцоліти також дуже поширені в розшарованих
(стратиформних) лополітоподібних плутонах перидотит
піроксенітноритової формації неконсолідованих платформ.
Ультраосновні ультрамафіти в цих масивах формують окремі
прошарки, іноді досить значної потужності, що виникли внаслідок кристалізаційно-гравітаційної диференціації. Ці псевдостратифіковані масиви мають складну будову із закономірною зміною
кумулятивних перидотитів і дунітів, розташованих у придонних
частинах інтрузивних тіл, на габро і навіть гранофіри в апікальних частинах. Найхарактернішою рисою будови цих масивів є
їхня смугастість і трахітоїдність, де окремі різновиди порід становлять відокремлені прошарки. З масивами цього типу пов'язані
родовища платини, хромітів, сульфідів нікелю та міді (пентландиту), які збагачують окремі смуги або формують шліри, жили та
прожилки в перидотитах.
Олівініти входять переважно до складу багатофазних склад
них лужноультраосновних асоціацій платформ. У масивах
ультраосновних порід та карбонатитів Карело-Кольского
регіону Росії олівініти, наприклад, становлять першу інтрузивну
фазу, займаючи переважно центральну глибинну частину
масивів, де чергуються з перидотитами. Вони утворюють шліри
та шари різної потужності серед лужних недосичених кремнеземом порід – мельтейгітів, ійолітів, якупірангітів. З ультраосновними породами цього формаційного типу пов'язані родовища
титаномагнетиту та флогопіту.
Амфіболові перидотити зазвичай не становлять самостійних
магматичних тіл. Частіше вони спостерігаються як фації серед
олівінітів, піроксенітів і габроїдів у розшарованих мафіт-ультрамафітових комплексах підвищеної лужності, де частіше всього
містяться в асоціації з горнблендитами.
Перидотити, а особливо лерцоліти та їхні гранатові різновиди, зустрічаються у вигляді глибинних ксенолітів у
кімберлітах і деяких основних лавах.
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Корисні копалини, які пов'язані з ультраосновими ультрамафітами, репрезентовані родовищами хромітових або рідше магнетитових руд, що утворюють скупчення серед силікатних мінералів або
становлять жилоподібні тіла. Разом із хромітовими покладами іноді
зустрічається платина, яка надходить до розсипів, з яких вона
найчастіше і добувається. Крім того, з ультрабазитами пов'язані родовища нікелевих руд, умови залягання яких схожі з хромітовими. У
масивах, до складу яких входять амфіболові перидотити, відомі
сульфідні мідно-нікелеві руди, що становлять донні поклади.
Велике значення мають також неметалеві корисні копалини,
такі як тальк, азбест і флогопіт.

7.2.2. Вулканічні породи
У зв'язку з відносно обмеженою розповсюдженістю ультраосновні вулканіти донедавна розглядалися як екзотичні утворення.
Сумнівною була навіть сама думка про можливість виникнення
ультраосновних розплавів, оскільки вони інтенсивно розкристалізовуються вже за порівняно високих температур. Тому ультраосновні розплави рідко досягають земної поверхні, а частіше застигають у вигляді жил, силів і гіпабісальних інтрузій.
Проте за останні два десятиріччя накопичено досить багато
достовірних даних про існування вулканічних і вулканокластичних ультрамафітів. Вони виявлені як серед товщ архею в
зеленокам'яних поясах платформ, так і фанерозою в
геосинклінально-складчастих поясах на різних ступенях
їхнього розвитку. Таким чином, було спростовано думку про
те, що ультраосновні породи не мають ефузивних
представників. Порівняння петрографічних даних і хімічних
характеристик вулканічних і плутонічних ультрамафітів показало їхню повну тотожність і відносну однорідність.
Найголовнішими представниками вулканічних ультраосновних ультрамафітів є пікрити та меймечити, які об'єднуються в
родину пікритів, а також коматіїти (табл. 7.2). Особливістю
хімізму цих порід є те, що найменшим вмістом кремнезему характеризуються меймечити (34–40 %); найбільшим – коматіїти
(40–45 %). Пікрити посідають проміжне положення, наближаючись, однак, більше до коматіїтів, ніж до меймечитів.
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Т а б л и ц я 7 . 2 . Характеристика вулканічних ультраосновних порід нормальної лужності
(34 ≤ SіO2 ≤ 44; 0 ≤ (К20 + Na20) ≤ 1; 18 ≤ MgO ≤ 37)
Види

Типоморфні
мінерали

Мінеральний
склад, %
Вкрапленики:
CPx, Ol
±Hbl, Bt (Phl)

SіO2

TіO2

Al2O3

Хімічний склад, %
Fe2O3 FeO
MgO

CaO

Na2O

K2O
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38,0–
43,0

0,3–
1,5

4,5–
8,0

3,0–
6,5

3,5–9

20,0–
32,0

2,5–
7,5

0,2–
0,5

0,1–
0,5

34,0–
40,0

0,3–
0,2

1,5–
3,5

4,5–
8,0

4,5–
6,5

27,0–
35,0

1,5–
6,0

0,0–
0,3

0,0–
0,4

40,0– 0,2–
3,0–
3,0–
3,0–
18,0– 3,0–
Основна маса:
45,0
0,7
8,0
5,0
7,5
32,0
6,5
CPx, Ol, Mt
±Pl, Vt
*Перидотитовий коматіїт за своїм хімічним складом належить до групи ультраосновних порід.

0,3–
1,0

0,0–
0,3

Пікрит

CPx, Ol, Hbl

Меймечит

Ol, (CPx)

Коматіїт*

Ol, CPx

Основна маса:
CPx, Ol, Mt
±Pl, Hbl, Vt
Вкрапленики:
Ol±CPx
Основна маса:
CPx, Phl, Mt,
±Ol, Vt
Вкрапленики:
Ol, CPx

Структури меймечитів і пікритів зазвичай порфірові, або в
повнокристалічних різновидах гіпабісальних інтрузій – порфі
роподібні. Фенокристали, кількість яких коливається від 20 до
70 %, контрастно виділяються серед дрібнозернистої мікролітової
або склуватої, сильно серпентинізованої основної маси.
Серед коматіїтів поширені переважно афірові різновиди зі структурою спініфекс, що й є їхньою головною діагностичною ознакою.
Терміном структура спініфекс позначаються складні блокові зростання дендритоподібних подовжених мікролітів чи тісно зближених субпаралельних скелетних кристалів магнезіального олівіну та
клінопіроксену або одного із цих мінералів, занурених в афанітову,
значною мірою серпентинізовану, основну масу.
Мінерали. Особливістю мінерального складу меймечитів є
присутність у вкраплениках тільки олівіну (30–60 %, рідко
80 %), а в основній масі серпентинізованого скла з мікролітами
клінопіроксену, олівіну, рудного мінералу, а іноді й флогопіту.
Вкрапленики пікритів і порфірових різновидів коматіїтів репрезентовані головним чином олівіном і піроксеном, у яких у
пікритах можуть міститися рогова обманка, флогопіт, а іноді й
шпінель. В основній масі поряд із серпентинізованим склом можуть бути присутні мікроліти та мікрокристали піроксенів,
олівінів, магнетиту, сосюритизованого плагіоклазу, флогопіту та
рогової обманки.
Зовнішній вигляд порід залежить від інтенсивності вторинних змін їхніх породотвірних мінералів. Так, масивні меймечити
й пікрити на свіжому сколі мають темно-зелене, майже чорне
забарвлення, а на вивітрілій шорсткій поверхні − бурувато-сіре
чи темно-буре, на фоні якого виділяються світло- або жовтозелені плями вкраплеників олівіну. На відміну від пікритів перидотитові коматіїти переважно афірові темно-зелені або сірозелені породи, часто з типовою кулястою окремістю.
Характеристика видів. Меймечити – порфірові породи із
вкраплениками, представленими тільки олівіном. Термін мей
мечит був запропонований в 40-х рр. минулого сторіччя (1946)
для ультраосновної породи, знайденої в басейні р. Меймеча,
притоку р. Кета (Сибір, Росія), що характеризувалася
вітрофіровою основною масою із вкраплениками олівіну. Спо245

чатку вважалося, що меймечити це інтрузивні породи, але
пізніше була доведена їхня вулканічна природа і широке розповсюдження на півночі Сибірської платформи.
Власне пікрити – ефузивні породи із вкраплениками олівіну,
піроксену, а інколи також амфіболу, біотиту або флогопіту. Термін пікрит ( від грец. πικρο – гіркий) був введений Чермаком
(1866) для позначення порфірових ефузивних аналогів
плагіоклазових верлітів. Це найбільш поширений вид родини
вулканічних і гіпабісальних ультрабазитів. Склад і структурні
особливості їх коливаються в досить широких межах, а тому в
хімічному відношенні вони відповідають майже всьому спектру
плутонічних перидотитів.
Коматіїти – переважно афірові породи з поодинокими вкраплениками олівіну та піроксену і специфічною будовою (структурою спініфекс). Термін коматіїт введено в петрографічну
літературу братами Вільєн (1969) для позначення ультраосновних вулканічних порід, виявлених у басейні р. Коматі в Південній
Африці. На конференції (1979), присвяченій походженню
коматіїтів, було визначено, що коматіїтами необхідно називати
тільки ті ультрамафітові вулканічні породи, які формувалися безпосередньо з ультраосновного розплаву в умовах його сильного
переохолодження з виключно швидкою кристалізацією, що привело до виникнення специфічної структури "спініфекс".
Умови залягання і поширеність. Меймечити та пікрити трапляються як у вулканічних, так і гіпабісальних фаціях. У першому випадку вони являють собою лавові покрови та потоки сильно
серпентинізованих порфірових порід з численним серпентиновим
виповненням мигдалин. Потужність окремих горизонтів ультраосновних вулканітів змінюється від перших до десятків метрів.
У гіпабісальних умовах пікрити та меймечити утворюють сили і
дайки. Деякі пікрити з ознаками кумулятивної концентрації олівінів з базальтових розплавів входять до складу зональних мафітультрамафітових субвулканічних тіл. Перидотитові коматіїти
трапляються у вулканічних фаціях, переважно архейських
зеленокам'яних поясів, де здебільшого спостерігаються у вигляді
подушкових лав, іноді силів і дайок.
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Формуються ультраосновні вулканогенні породи переважно в
складчастих поясах на ранніх і пізніх стадіях їхнього розвитку.
Вони входять до складу пікритспілітдіабазових ефузивних
або пікритгаббродіабазових гіпабісальних комплексів або до
комплексів діабазових і пікритових порфіритів.
Меймечити завдяки високим декоративним якостям можуть бути використані як облицювальний матеріал. Деякий пошуковий
інтерес мають пікрити та їхні похідні, оскільки з ними можуть
асоціювати прояви мідно-нікелевих сульфідів, золота та алмазів. У
нижніх частинах деяких коматіїтових силів відомі сульфіднонікелеві промислові руди (південно-західна Австралія, Канада).

7.3. Ультраосновні породи сублужного ряду
Ультраосновні породи сублужного ряду малопоширені й
представлені
безфельдшпатоїдними
ультраосновними
ультрамафітами із вмістом лугів від 0,3 до 8 %. Типоморфними
мінералами порід цієї групи є сублужні піроксени, рогова обманка, флогопіт, присутність яких поряд із породотвірними
олівінами зумовлює до підвищення вмісту лугів.

7.3.1. Плутонічні породи
До групи плутонічних порід належать ультрамафітові породи
трьох родин (табл. 7.3): слюдяних олівінітів (23–35 % SіO2),
сублужних перидотитів (30–44 % SіO2) та сублужних ультрамафітів (32–44 % SіO2).
Характеристика родин. Родина слюдяних олівінітів
(1889 р.) являє собою групу досить рідкісних плутонічних
порід, що складаються з олівіну та слюди, іноді з домішкою
шпінелі. У Чернігівському комплексі Приазов'я ці породи
складаються з гортоноліту та низькотитанистого флогопіту і
мають поступові переходи через олівініти, нефелін-олівінові
породи, олівінові мельтейгіти до власне мельтейгітів.
247

Т а б л и ц я 7 .3 . Характеристика ультраосновних плутонічних порід сублужного ряду
(30 ≤ SіO2 ≤ 44; 0,3 ≤ (K20 + Na20) ≤ 8,0)

Види

Типоморфні
мінерали
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Слюдяний
олівініт*

Ol, Phl

Слюдяний
перидотит *

Ol, CPx, Phl

Гранатслюдяний
перидотит

Ol, Gr, Phl

Титанавгітовий
Ol, Ті–Aug
верліт
Слюдяний
піроксеніт

CPx, Phl

Слюдяний
горнблендит

Phl, alk-Am

Мінеральний
склад, %
Ol – 30–70
Phl – 15–60
Cc – 5–20
Ар – 0–10
Ol – 30–60
Срх – 10–40
Phl – 20–60
Cc – 0–10
Ар – 0–20
Am – <10
Ol – 25–60
Gr – 10–30
Phl – 30–60
Am – <10
Ol – 25–50
Ті–Aug – 30–60
Ті–Mt – 1–5
Pl – 0–10
Am (Krs) – 0–10
СPх – 30–40
Phl – 30–70
Ol – 0–5
Phl (Bt) – 20–60
Hs (Kat, Krs) – 20–60
СPх – 0–20
Ар – 0–10
Сс – 0–15

SіO2

TіO2

Хімічний склад, %
Al2O3 Fe2O3 FeO MgO

CaO

Na2O

K2O

23–35 0,2–3

2–8

2–9

7–23

15–24 4–16

0,1–
0,5

2–7

30–43 0,3–4

3–8

2–7

4–18

11–34 3–20

0,3–1

2–7

30–39 1–2

5–8

1–2

7–12

30–34 2–5

0,5–1

2–5

30–44 1,5–4

2–5

4–10

7–10

16–22 11–14

0,2–
1,1

0,1–
1,6

41–44 1–4

6–10

4,7–
5,4

3–7

14–18 8–17

0,4–1

2,4–
7,4

32–44 0,4–6 6–17

2–6

5–14

7–23

2–4

1–5

7–18

*Cлюдяні олівініти та перидотити Чернігівського карбонатитового масиву (Приазов'я) мають високу залізистість
олівіну (25–68 % Fа).

Найпоширенішими породами родини сублужних перидо=
титів є слюдяні перидотити. У своєму складі ці породи поряд
з мінералами, що є типовими для перидотитів взагалі, мають
залізисту слюду (флогопіт або біотит) та в незначних кількостях
монтичеліт, перовськіт, гранат, шпінель, апатит, амфібол. Слюдяні перидотити часто сильно серпентинізовані, карбонатизовані, брекчійовані. Підвищена лужність і характер залягання наближають ці породи до пікритів. Вони зустрічаються у вигляді
дайок, жил, невеликих трубчастих і пластових тіл, що дозволяє в
цих випадках відносити їх до субповерхневих фацій ультраосновних порід. Спостерігаються також у вигляді ксенолітів у кімберлітах і сегрегацій в біотит-олівінових норитах.
У родині сублужних ультрамафітів виділяються два види
порід: слюдяні піроксеніти та слюдяні горнблендити.
Слюдяні піроксеніти – це породи, що складаються з авгіту з
невеликою кількістю амфіболу, апатиту, залізорудних мінералів.
Підвищена лужність цих порід пов'язана із входженням до їхнього складу флогопіту (до 70 %). Ця порода описана поряд з
Ньюрі в Ірландії, а також в області Либбі, що в Монтані.
Слюдяні горнблендити мають у своєму складі амфібол (до
60 %), біотит (флогопіт), ільменіт, а іноді гранат. Залежно від
складу амфіболу розрізняють гастингситовий, керсутитовий та
катофоритовий слюдяні горнблендити.
Гіпабісальні породи. До гіпабісальних ультраосновних
лампрофірових порід підвищеної лужності віднесена родина
кімберлітів (табл. 7.4), що об'єднує досить широку групу порід,
в якій останнім часом розрізняють кімберліти базальтоїдні та
кімберліти слюдяні. Назва кімберліт походить від м. Кімберлі в
Південній Африці, де ці породи вперше були описані у складі
вулканічних (кімберлітових) трубок (1888). За сучасними уявленнями кімберліти розглядаються як ультрамафічна порода,
яка складається з великої кількості серпентинізованого олівіну
із змінною кількістю флогопіту, ортопіроксену, карбонату та
хроміту. Вони включають у себе піроповий гранат, монтичеліт,
рутил, перовськіт, а також алмаз. Зовнішньо це порфірові,
здебільшого
сильно
брекчійовані,
інтенсивно
змінені
серпентинізовані та карбонатизовані темні зеленувато-чорні або
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світлі блакитно-сірі породи з порфіровими виділеннями олівіну
(форстериту) різних розмірів, а іноді також флогопіту, піропу та
пікроільменіту, що занурені в тонкозернисту серпентинкарбонатну масу. Характерною ознакою кімберлітів є
насиченість їх уламками найрізноманітніших порід, у тому числі
й мантійними ксенолітами. Найчастіше серед них зустрічаються
уламки порід осадового чохла платформ, меншою мірою –
кристалічного фундаменту. Ще менше спостерігається округлих
включень глибинних порід, представлених гранатовими
дунітами, перидотитами, піроксенітами та еклогітами, що, як і
самі кімберліти, є алмазоносними. Вони мають вигляд як окремих зростків мінералів, так і велетенських брил.
Унаслідок вивітрювання кімберліти перетворюються на землисту масу, яка одержала назву блакитної землі, що є головною
пошуковою ознакою на кімберлітові трубки та алмази зокрема.
Трубки (діатреми) є найхарактернішою формою залягання кімберлітів. Розміри їх коливаються від декількох десятків до
1000 м і більше у поперечнику. У верхніх частинах діатрем є розтруб (різке розширення), що, поступово звужуючись на глибину,
переходить у дайкоподібні тіла. Кімберлітові тіла звичайно розташовуються на невеликій площі, утворюючи компактні поля.
Схожі на кімберліт, але неперспективні на алмази породи,
названі Ф. М. Камінським (1969) інгілітами. На відміну від кімберлітів у них відсутні піропи, але постійно присутні піроксени,
а серед акцесоріїв – мінерали лужних порід: пірохлор, монацит,
колумбіт та інші не характерні для власне кімберлітів мінерали.
У хімічному відношенні вони відрізняються більшою залізистістю, титановістю та лужністю за повної відсутності хрому.

7.3.2. Вулканічні породи
До групи вулканічних порід належать породи родини сублужних пікритів (табл. 7.5). Родина включає біотит-піроксенові пікрити, збагачені слюдою (до 10 % і більше), та роговообманковопіроксенові пікрити, збагачені баркевікітовою чи керсутитовою
роговою обманкою.
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Види

лампрофірових порід сублужного ряду родини кімберлітів
(30 ≤ SіO2 ≤ 44; 0,8 ≤ (K2O + Na2O) ≤ 1,5)
Типоморфні Мінеральний
Хімічний склад, %
мінерали
склад, %
SіO2
TіO2 Al2O3 Fe2O3 FeO
MgO

Ol – до 40
Srp – до 40
Базальтоїдний
Cc – до 30
Ol, Srp, Cc
кімберліт
Phl – <5
Mnt – <5
Phl – 10-40
Ol – до 30
Слюдяний
Phl, Ol, Srp, Srp – до 30
Cc – до 30
кімберліт
Cc
CPx– до 30
Mnt – до 30

CaO

27–38

0,7–
2,4

2,9–
5,4

3,2–7

1,2–
6,9

22,3–
32,5

3,5–
14,4

31–
36,5

0,7–
3,7

2,6–
5,5

4–9

4,1–
4,9

24–34 3,9–7

Na2O

K2O

0,1–
0,4

0,2–
1,8

0,1–
0,9

0,8–
2,4
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Види
Роговообманковопіроксеновий пікрит

Біотит-піроксеновий
пікрит
Сублужний
меймечит

Типоморфні
мінерали

(34 ≤ SіO2 ≤ 44; 1 < (K2O + Na2O) ≤ 3)
Мінеральний
Хімічний склад, %
склад, %
SіO2 TіO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO CaO

Ol – > 25
CPx – 20–40
Ol, CPx, Hbl Hbl – 10–30
Phl (Bt) – 0–10
±Vt
Ol – > 25
– 20–60
Ol, CPx, Phl CPx
Phl (Bt) – 10–30
(Bt)
Hbl – 0–10
±Vt
Ol – 20–50
Ol, CPx,
CPx – 20–60
Phl (Bt) – 0–10
(Ті–Aug)
Mt, Crt±Vt – до 5

Na2O

K2O

32–43 1–3,8 3–7

4– 9

6–13

18–25 8–10

0,5–1 1–1,5

39–41 1–4,5 4–7

4–8

6–12

20–30 6–10

0,5–1 1–2,5

36–40

0,.8–
2,7

1,5–4 4,5–8 4,5–8 27–36

2,5–
6,5

0,2–
1,5

0,2–
1,2

Найчастіше спостерігаються породи, що містять 30–50 %
олівіну (Fо), 30–60 % клінопіроксену (авгіт або частіше титанавгіт),
слюди (біотит або флогопіт) та амфібол. Серед другорядних, але
характерних мінералів присутні титаномагнетит, хромшпінеліди,
ільменіт, а також перовськіт, апатит, сфен. В інтенсивно зміненому
склуватому
мезостазисі
поширені
серпентин,
хлорит,
дрібнолускатий флогопіт, карбонати, лейкоксен і цеоліти.
Характерними структурними особливостями сублужних пікритів є нерівномірнозерниста, часто порфірова, пойкілітова або
пойкілобластична будова із широкими варіаціями розмірів індивідів піроксену та вкрай нерівномірним розташуванням зерен
олівіну. Сублужні пікрити та пікритові порфірити збагачені титаном (3–4 %), лугами (до 2–3 %) та фосфором (0,5 %).
На відміну від меймечитів нормальної лужності сублужні мей
мечити у своєму складі мають титанавгіт і підвищену кількість
флогопіту, завдяки чому сумарна лужність порід перевищує 1 %.
Умови залягання і поширеність. Ультраосновні породи сублжного ряду найчастіше утворюють приповерхневі сили або дайки, інколи також діатреми та потоки. Можуть становити окремі
прошарки в придонних частинах силів сублужних долеритів.
Кімберліти переважно зосереджені в центральних частинах
давніх платформ, де розташовані на деякій відстані від лінійних
глибинних розломів, тяжіючи до геоструктур з пониженою потужністю земної кори. Більшість родовищ алмазоносних кімберлітів зосереджено в Африці, Східному Сибіру, на Півночі Росії.
Окремі знахідки кімберлітів та алмазів відомі в Україні – у Волинському та Приазовському регіонах, але родовищ поки що не
виявлено. Слід відзначити, що з усіх відкритих у світі кімберлітових трубок тільки близько 3 % є алмазоносними.
Сублужні пікрити звичайно поширені в зонах глибинних розломів на платформах, де асоціюють з лужними основними та ультраосновними породами, часто у складних ійоліт-карбонатитових
комплексах. Безпосереднього зв'язку з ними корисних копалин не
відмічається, але вони контролюють розміщення багатих на корисні копалини ійоліт-карбонатитові комплекси.
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7.4. Ультраосновні породи лужного ряду
До ультраосновних порід лужного ряду належать недосичені
кремнеземом ультраосновні фельдшпатоїдні безпольовошпатові
породи, загальний вміст лугів в яких перевищує 1–2 %. На відміну від ультраосновних ультрамафітів нормального ряду породи
лужного ряду можуть, крім кольорових мінералів, вміщувати
будь-яку кількість світлих мінералів, представлених звичайно
нефеліном, лейцитом або мелілітом. Як плутонічні, так і вулканічні породи лужного складу цієї групи дуже малопоширені, але
мають важливе як петрологічне, так і металогенічне значення.

7.4.1. Плутонічні породи
До плутонічних ультраосновних (безпольовошпатових) лужних порід належать різноманітні породи, у складі яких присутні
фельдшпатоїди або меліліт. Вони об'єднуються у дві родини:
ультраосновних фоїдолітів і мелілітолітів. До першої родини
належать переважно нефелін-піроксенові або дуже рідко лейцит-піроксенові породи, а до другої – породи, в яких поряд з
типоморфним нефеліном є меліліт (табл. 7.6).
Породи обох родин характеризуються ультрабазитовою нормою SіO2 < 44 % та високою лужністю [К2О + Nа2О] > 2 %. Поширеність порід цих родин неоднакова. Якщо перші зустрічаються
майже виключно з такими рідкісними породами, як карбонатити,
то другі входять до складу кількох формацій.
Структури. Структурні особливості порід родини ультраосновних фоїдолітів закономірно змінюються від меланократових
до лейкократових різновидів. Якщо в меланократових членах
родини клінопіроксени ідіоморфніше за нефелін, то в лейкократових ідіоморфізм піроксенів приблизно однаковий або трохи
виразніший за нефелін. Тому характерними структурами якупірангітів є панідіоморфнозерниста, призматичнозерниста або при
значному вмісті нефеліну, як і в мельтейгітах, гіпідіоморфнозерниста. Поява останньої обумовлена різким ксеноморфізмом
нефеліну, зерна якого розташовуються між видовжено-призматичними кристалами піроксену. При цьому нефелін тією чи
іншою мірою має корозійні співвідношення з піроксеном.
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(34 ≤ SіO2 ≤ 44; 1,5 ≤ (K2O + Na2O ) ≤ 20)
Типоморфн
Мінеральний
Хімічний склад, %
Види
і мінерали
склад, %
SіO2 TіO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O
Меl – 40–70
Ol – 0–40
Мелілітоліт Mel, Ol
34–42 0,5–5 2–18 3–10 2–9
5–22 16–35 1,5–7 0,2–3
CPx – 0–30
Ne – 0–40
Ті–Mt – 5–10
CPx – 80–90
0,1–
Якупірангіт CPx, Ті–Mt Ne – 0–10
35–46 1,0–6 2,5–8 6–12 5–9
10–22 16–23 0,5–3
1,5
Ті–Mt + Іlm – 5–20
CPx – 40–70
Ne – 10–50
39–43 1,5–4 5–16 2,5–8 4–10 4–11 12–20 2–6
1–2,5
Мельтейгіт* CPx, Ne
(CPx > Ne)
Ті–Mt – 5–15
Ne – 50–70
0,5–
1,5–
1,5–
Ійоліт*
Ne, CPx
CPx – 20–40
38–44
15–23 3–7
1–5
6–12 7–12
4,5
5,5
4,5
Ті–Mt – 0–10
Ne > 70
0,3–
0.2–
Уртит
Ne
CPx < 20
39–45
23–30 1–6
0,4–4
1–8
11–16 3–6,5
2,5
1,5
Ті–Mt – 0–5
CPx – 40–60
Lc – 10–30
Ol – до 15
Місурит
CPx, Lc
Hbl – 0–10
42–46 1–2
8–12 3–6
5–8
8–15 10–14 1–2
2–6
Anc – 0–10
Phl – 0–10
Ті–Mt – 5–10
*У мельтейгітах та ійолітах Чернігівського масиву (Приазов'я) олівін надзвичайно залізистий (70 % Fa) на відміну від
олівінів аналогічних порід інших карбонатитових комплексів.

Структура ійолітів та уртитів також пан- або гіпідіоморфнозерниста. Перша з них обумовлена рівним ідіоморфізмом піроксенів і нефелінів, а друга – більшим ідіоморфізмом нефелінів
відносно кольорових мінералів.
Майже для всіх мезо- та лейкократових порід характерними
є елементи пойкілітової будови за рахунок полігональних зерен нефеліну, які мають у крайових частинах вростки (включення) піроксенів.
Виходячи зі структурних особливостей порід, для них характерна така послідовність кристалізації мінералів. В якупірангітах,
мельтейгітах і місуритах: олівін (якщо він присутній у породі) →
піроксен (спочатку магнезіально-кальцієвий, а потім більш залізистий та натрієвий) → титаномагнетит + перовськіт + нефелін + апатит → меланіт + кальцит (виповнюють проміжки між зернами піроксенів і нефеліном). На постмагматичній стадії по піроксену розвиваються біотит (флогопіт), амфібол, меланіт; кальцит і сфен (титаніт), по нефеліну – канкриніт.
В ійолітах та уртитах кристалізація починається з нефеліну та
піроксену, які досить довго кристалізуються одночасно. Пізніше
до них приєднуються титаномагнетит, перовськіт та апатит. Частина нефеліну, апатиту, калішпату, уся маса слюди, лужного
амфіболу, воластоніту та титаніту, а також вторинні мінерали по
нефеліну кристалізуються на стадії автометасоматичного змінення та при накладених процесах.
Структура порід родини мелілітолітів рівномірнозерниста,
середньозерниста, дуже рідко порфіроподібна або пегматоїдна.
Мікроструктура у власне мелілітолітах – алотріоморфнозерниста, в інших різновидах – гіпідіоморфнозерниста. Найбільшим
ідіоморфізмом характеризується олівін (якщо він присутній),
найменшим – меліліт і нефелін. У безолівінових різновидах нефелін може бути репрезентований ідіоморфними таблитчастими
індивідами з чотири- або шестикутними перетинами.
Ступінь ідіоморфізму мінералів у породах родини найчастіше
відповідає послідовності Ol > Cpx > Mel > Ne, іноді – Ne > Mel.
Мінерали. Піроксени в породах родини ультраосновних фоїдолітів закономірно змінюють свій склад. Відповідно до збільшення в породах вмісту фельдшпатоїдів в їхньому складі збіль255

шується вміст егіринового міналу. Тому, якщо в якупірангітах і
мельтейгітах переважає клінопіроксен–діопсид геденбергітового
ряду, титанавгіт та егірин-авгіт, то в лейкократових породах –
ійолітах та уртитах клінопіроксени переважно репрезентовані
егірином та егірин-авгітом. Аналогічна тенденція спостерігається і в зміні складу піроксенів у межах одного різновиду від центральних до крайових частин окремих зональних кристалів.
Крім піроксенів, у породах родини майже постійно в більшій
чи меншій кількості можуть бути присутні також інші кольорові
мінерали – магнезіально-залізисті біотити або лужний амфібол,
найчастіше гастингсит і керсутит, а в найбільш меланократових
породах іноді олівін. Крім того, складовою частиною майже всіх
різновидів можуть бути кальцит, поодинокі зерна польових шпатів, воластоніт, меланіт. Характерними акцесорними мінералами
родини є апатит, сфен, циркон, титаномагнетит, перовськіт, евдіаліт і деякі рідкісні рідкісноземельні мінерали (цікавою є присутність віліоміту (NaF) замість флюориту (CaF2), що пояснюється
малою кількістю Са відносно кількості Na. Найпоширенішими
вторинними та пізньомагматичними мінералами є пірит, лейкоксен, цеоліти, а в лейкократових різновидах також канкриніт, содаліт та анальцим.
У породах родини мелілітолітів переважним за вмістом
мінералом є меліліт, представлений призматичними кристалами,
які добре діагностуються у шліфах за аномальними кольорами
інтерференції. Крім нього, у тур'яїтах спостерігається підвищена
кількість біотиту, а в окаїтах – гаюїну. У всіх різновидах може
бути присутній титаномагнетит та апатит. Серед мінералів вторинного походження розрізняють високо- та низькотемпературні
утворення. Перші представлені переважно флогопітом, меланітом
або андрадитом, іноді діопсидом, воластонітом, тремолітом або
гастингситом,
монтичелітом,
везувіаном,
кальцитом
і
перовськітом. Серед низькотемпературних вторинних мінералів
присутні канкриніт, содаліт, натроліт і хлорит.
Родина ультраосновних
Характеристика
родин.
фоїдолітів об'єднує численні нефелін-піроксенові або лейцитпіроксенові породи – якупірангіти, мельтейгіти, ійоліти, уртити,
місурити, що відрізняються головним чином співвідношенням
фельдшпатоїдів з кольоровими мінералами.
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Якупірангіти (1891, Жакупіранга, Сан-Паулу, Бразилія) –
дуже меланократові безпольовошпатові ультраосновні лужні
породи, в яких кількість кольорових мінералів (егірин, егіринавгіт, титанавгіт) перевищує 85 %, а нефеліну – близько 15 %.
Зустрічаються і безфельдшпатоїдні різновиди, від яких відрізняються гіпідіоморфнозернистою структурою та підвищеною
лужністю піроксенів.
Мельтейгіти (1921, Мельтейг, комплекс Фен, Телемарк,
Норвегія) – меланократові середньо- або крупнозернисті, темносірі породи. Крім титанавгіту та нефеліну, вони іноді містять
такі другорядні мінерали, як біотит та ортоклаз. При вмісті останнього більше 20 % мельтейгіти переходять у польовошпатові
мельтейгіти та маліньїти.
Ійоліти (1891, Іїйокі, тепер Іївара, Кусамо, Фінляндія) є
найпоширенішими породами родини. Це середньо- або крупнозернисті породи сірого або темно-сірого кольору, складені приблизно однаковою кількістю нефеліну та піроксену. Для ійолітів
характерні ідіоморфні призматично-подовжені кристали піроксену та квадратні або прямокутні перерізи кристалів нефеліну.
Уртити (1896) – найбільш лейкократові породи, одержали
свою назву від масиву Луявр-Урт, Лавозерського комплексу на
Кольському півострові (Росія), де вони були виявлені серед нефелінових сієнітів. Це зернисті, переважно світлі породи, з такситовими скупченнями егірину, кількість якого досягає 15–
20 %. Лейкократові породи, що майже цілком складені з нефеліну, одержали назву нефелінолітів. Типовими акцесорними мінералами уртитів є сфен та апатит, часто зустрічається евдіаліт та
ільменіт. Відомі амфібол-нефелінові різновиди уртитів (монмутити) з дуже високим вмістом гастингситу (замість піроксену) та
конгресити – грубозернисті породи, де поряд або замість піроксенів дуже поширені біотити (лепідомілан).
Місурити (1986, Weed & Pіrsson, від р. Міссурі, г. Хайвуд, шт.
Монтана, США). Це єдина плутонічна порода, що вміщує лейцит
у незміненому вигляді. За складом і співвідношенням світ-лих і
кольорових мінералів схожа на мельтейгіт, але замість нефе-ліну в
ній кристалізується лейцит. Тому на відміну від інших порід
родини вміст калію в ній перевищує натрій.
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Родина мелілітолітів. Поряд майже з мономінеральними
породами – власне мелілітолітами (1933) до складу родини
входять різновиди, помітно збагачені олівіном – кугдити
(1969), клінопіроксеном – ункомпагрити (1914, Ункомпаг-ре,
Колорадо, США), клінопіроксеном і нефеліном – тур'яїти
(1921, Тур'я, тепер мис Турій, Кольський п-в, Росія), або нефеліном – окаїти (1923, горби Ока, Монреаль, Квебек, Канада).
Загальною схемою хімізму порід родини є гранично низький
для плутонічних утворень вміст SіО2 (32–42 %) та незвичайно
високий (найбільший для силікатних магматичних порід) вміст
СаО (у мелілітолітах він досягає 25–35 %).
Усі мелілітові породи відрізняються досить специфічною зовнішністю. Для них характерно жовто-буре (при малому вмісті
нефеліну) або темно-зелено-сіре (при великому його вмісті) забарвлення вивітрілої поверхні. Свіжі сколи порід − темно-сірі з
трохи жирним скляним блиском, завдяки чому нагадують деякі
різновиди кварцитів.
Жильні породи. Серед ашистових жильних різновидів родини ультраосновних фоїдолітів дуже поширені ійоліт- та уртитпорфірити, значно менше мельтейгіт-порфірити. Вкрапленики в
них переважно репрезентовані нефеліном, а дрібнозерниста маса
– егірином (егірин-авгітом) і нефеліном. Крім того, зустрічаються
малі тіла рівномірнозернистих, дрібнозернистих порід –
мікроуртитів, мікроійолітів і мікромельтейгітів.
У родині мелілітолітів відомі різновиди, що відрізняються від
своїх плутонічних аналогів тільки структурними особливостями.
Вони представлені мікрокугдитами, мікротур'яїтами, мікроокаїтами.
У групі діашистових гіпабісальних лампрофірових ультраосновних порід лужного ряду виділяються родини фоїдових лампрофірів, мелілітових лампрофірів та ультраосновних лампроїтів
(табл. 7.7). Найпоширенішими серед фоїдових лампрофірів є
мончикіти (1890, за назвою Калдас-де-Моншикі, Алгарві,
Португалія) – виключно порфірові породи, які в основній масі
складені з безбарвного чи буруватого скла та анальциму з мікролітами баркевікіту, титанавгіту, біотиту, апатиту, зрідка нефеліну, содаліту, канкриніту, лейциту та гаюїну. Порфірові вкрапленики представлені олівіном, авгітом, титанавгітом, біотитом
та/або амфіболом (баркевікітом, керсутитом).
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Т а б л и ц я 7 . 7 . Характеристика гіпабісальних ультраосновних лампрофірових порід лужного ряду
(34 ≤ SіO2 ≤ 44; 2 ≤ (K2O + Na2O) ≤ 14)
Типоморфні
мінерали
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Мінеральний
Види
склад, %
Am – 5–20
Aug – 5–15
Ol – 0–15
Мончикіт
Am, Aug, Anc
Bt – 0–15
Anc – 10–30
Vt – 20–40
Mel – 10–40
Aug – 15–20
Bt – 20–40
Альнеїт
Mel, Aug, Bt
Ol – 5–15
Mnt – 0–10
Ne, Lc, Anc – 0–10
Mel – 10–35
Bt (Phl) – до 20
Польценіт
Mel, Phl
Ol – 0–10
Ne, Lc, Anc – 0–10
Mnt – 0–10
Олівін-діопсидOl – 10–30
флогопітовий
Phl – 10–25
Ol, Dі, Phl
лампроїт
Lc (Lc') – 3–10
Ol – 20–40
ОлівінPhl – 5–30
флогопітовий
Ol, Phl
Dі – 0–5
лампроїт
Lc' – 0–2

SіO2

Хімічний склад, %
TіO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO

36–
46

0,5–
5,5

9,5–
16,8

3,7–
9,5

2,4–
8,4

5,1–
12,4

8–
14,5

0,9–
4,6

0,4–
3,6

27–
33

1,3–
3,7

8,9–
13,1

4,7–
8,9

5,6–
7,1

12–
17,4

12,7– 0,4–
17,2 5,8

2,7–
3,1

32–
36

1,4–
1,8

9,5–
13,2

6–7

6–8

14–
17,5

13–
14

1,4–
3,7

1,7–
2,7

39–
45

0,5–5 2–7

4–9

2,5–6

19–
29

4–8

0,5–1 2–5,5

37–
46

0,5–5 4–6

2,5–8 3–8

18–
24

3–7

0,1–1 1,5–5

CaO

Na2O

K2O

Мелілітові лампрофіри представлені альнеїтами та польценітами. Альнеїти (1887, о. Алньо, Вестнорланд, Швеція) – це
порфіроподібні дрібнозернисті, тонкозернисті, зрідка середньозернисті породи, які у вкраплениках мають тільки темноколірні
мінерали – меліліт, олівін, клінопіроксен, біотит. В основній масі присутні меліліт, цеоліти, карбонати, біотит, піроксен, іноді
нефелін. Другорядними мінералами породи є гранат, магнетит,
ільменіт, апатит, перовськіт, флогопіт, монтичеліт.
Польценіти (1913, за назвою р. Польцен, нині Плоучніце,
Північна Богемія, Чехія) також порфіроподібні породи з фенокристалами меліліту та біотиту, зрідка олівіну. Характерна відсутність піроксену.
Ультраосновні лампроїти складаються з магнезіального
олівіну, піроксену (діопсиду) та флогопіту. У незначних кількостях
присутній лейцит, який є типоморфним мінералом цих порід. Можуть зустрічатися нонтроніт, тетраферифлогопіт, гідроталькіт та
ін. З породами родини пов'язані родовища алмазів.
Умови залягання й поширеність. Ультраосновні фоїдоліти
беруть участь у будові складних і зональних комплексів центрального типу, де входять до складних масивів в асоціації з
ультрабазитами нормального ряду, лужними та нефеліновими
сієнітами, карбонатитами та іншими породами.
Мелілітові породи у своїй більшості входять до складу лужноультраосновної (з карбонатитами) формації. В ійоліткарбонатитових комплексах мелілітоліти інколи вміщують родовища крупнопластинчастого флогопіту.
Окремі види лужних ультраосновних лампрофірів не формують самостійних тіл, а входять до складних зональних або багатофазних масивів центрального типу, де утворюють кільцеві або
неповнокільцеві дайкоподібні тіла потужністю до 1 км і довжиною до 5–7 км. Характерні також ізометричні в плані штоки серед якупірангітів, у тілах ійолітів і карбонатитів. Виключно рідко у великих габроїдних масивах утворюють ендоконтактні на
контакті з вапняками породи.
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7.4.2. Вулканічні породи
Лужні ультраосновні вулканіти тісно пов'язані між собою
взаємними переходами і характеризуються спільністю розташування на петрохімічній діаграмі SіO2 – (К2О + Na2O).
Особливістю мінерального складу порід є відсутність польових шпатів за значної ролі таких типоморфних мінералів, як нефелін, лейцит і меліліт. Згідно з пропозицією Петрокомітету
останнім часом серед вулканічних лужних ультраосновних порід виділяються три родини, які відрізняються різним вмістом
таких типоморфних мінералів, як олівін, нефелін (лейцит, анальцим) і меліліт. Вміст піроксенів в усіх породах майже однаково високий (табл. 7.8).
Характеристика родин. Родина лужних пікритів об'єднує
мелілітові, нефелінові та лейцитові пікрити, нефелінові кімберліти та інгіліти. Типоморфним наскрізним мінералом цих порід
є магнезіальний олівін, фенокристали якого становлять 25–60 %
об'єму породи. У невеликій кількості олівін може бути присутнім і в основній масі, де він має більшу залізистість. Клінопіроксен також може бути присутнім як у вкраплениках, так і в основній масі, де представлений титанистим авгітом або діопсидом.
Поширеним мінералом родини є монтичеліт, ізометричні зерна
якого в основній масі асоціюють з нефеліном, мелілітом або
утворюють облямівки навколо вкраплеників олівіну. Вміст меліліту та фельдшпатоїдів у лужних пікритах коливається в межах 5–20 %. Майже постійними мінералами основної маси є
флогопіт (5–15 %), перовськіт (5–10 %), рудний мінерал та амфібол. Структура порід звичайно порфірова, структура основної
маси – мікролітова або пойкілітова.
Родина мелілітитів включає мелілітит (1893) – мелілітпіроксенову породу та безпіроксеновий мелілітит – олівінмелілітовий вид. Загалом це масивні або мигдалекам'яні темносірі із зеленуватим відтінком породи афірової або частіше порфірової будови. В останніх залежно від виду вкрапленики представлені діопсидом, олівіном, мелілітом та іноді перовськітом.
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Т а б л и ц я 7 . 8 . Характеристика вулканічних ультраосновних порід лужного ряду
(34 ≤ SіO2 ≤ 44; 2 ≤ (K2O + Na2O) ≤ 14)
Види

Мелілітпіроксеновий
пікрит

Типоморфн
і мінерали

Мінеральний
склад, %
Ol – >25
CPx – 20–50
Mel – 5–20
Ol, CPx, Mel
Phl (Bt) – 0–10
Ne – 0–10
Lc – 0–5
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Фоїдовий пікрит Ol, CPx, Fd

Мелілітит

CPx, Mel

Безпіроксеновий
Mel, Ol
мелілітит

Ol – >25
CPx – 20–50
Ne, Lc, Anc – 5–20
Mel – 0–5
Bt (Phl) + Am – 0–20
Mel – 10–30
CPx – 5–60
Ol – 0–25
Ne, Lc, Anc – 0–20
Bt (Phl)+Am – 0–20
Mel – 30–60
Ol – 5–25
CPx – 0–5
Ne, Lc, Ks – 0–30
Bt (Phl) – 0–10

SіO2

Хімічний склад, %
TіO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MgO

CaO

Na2O

K2O

38–
40

1–4

4–7

4–8

6–9

20–
25

10–
15

0,5–
1,5

39–
41

1–4,5 4–7

4–8

6–12

20–
30

6–10

1–2,5 0,5–2

35–
39

1–5

6–15

5–15

2–10

5–18

12–
20

1–5

0,2–2

35–
37

2–5

6–12

6–8

5–8

12–
15

13–
17

2–4

2–4

1–3

Види

Типоморфн
і мінерали

CPx, Ne, Ol

Нефелініт

Ne, CPx

Анальциміт

CPx, Anc

Лейцитит

CPx, Lc
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Олівіновий
нефелініт

Мінеральний
склад, %
CPx – 30–70
Ne – 10–40
Ol – 5–25
Mel – 0–20
Lc – 0–10
Bt (Phl) – 0–10
Ne – 40–60
CPx – 30–50
Lc – 0–20
Bt (Phl) – 0–10
Mel – 0–5
Ol – 0–5
CPx – 30–70
Anc – 10–30
Ol – 0–25
Bt (Phl) – 0–10
CPx – 30–70
Lc – 10–30
Ol – 0–25
Ks – 0–30
Mel – 0–10
Ne – 0–10
Bt – 0–10

SіO2

TіO2 Al2O3

Закінчення табл. 7.8
Хімічний склад, %
Fe2O3 FeO MgO CaO Na2O K2O

38–
44

2–5

8–14

4–9

5–10

5–10

10–
14

2–5

1–3

41–
45

1–1,5

14–
18

4–7

2–6

1–7

7–10

6–9

2,5–
4,5

40–
46

1–5

7–15

2–7

4–10

6–17

8–15

2,5–
6,5

0,5–
2,5

35–
46

2,5–6 6–14

3–9

4–10

4–18

8–16

1–4

3–6

Основна маса складена ідіоморфними табличками меліліту, піроксенами та/або олівіном, перовськітом, хромітом, титаномагнетитом, апатитом і вулканічним склом у змінній кількості. Майже
постійний домішок утворюють нефелін, содаліт, біотит і гранат.
Родина ультраосновних фоїдитів (1966) – найбільш поширена серед вулканічних лужних ультраосновних порід. Вона
включає нефелініти, анальциміти та лейцитити. За переваги
темноколірних мінералів розрізняють меланефелініти, мелалейцитити та мелаанальциміти. Мінеральний парагенезис порід родини
визначається наявністю та перевагою одного із фельдшпатоїдів
(нефелін, лейцит, анальцим), олівіну (12–20 % Fa) та клінопіроксену
(діопсид, авгіт, титанавгіт, егірин-авгіт). У дайкових різновидах досить характерними є флогопіт (або біотит), амфібол, домішок
меліліту та лужного польового шпату. Типовими другорядними та
вторинними мінералами є титаномагнетит, апатит, меланіт,
перовськіт, титаніт, карбонати, цеоліти, лейкоксен, канкриніт.
У вулканічних породах досить часто присутнє вулканічне скло.
Меланефелініти (1937) – темно-сірі базальтоподібні
меланократові породи, сума темноколірних мінералів, в яких
перевищує 60–70 %. У піроксенових різновидах порфірові вкрапленики складені тільки піроксенами, в олівінових – олівіном і
піроксеном. Основна маса відповідно складена в перших
титанавгітом і нефеліном, а в других – титанавгітом та олівіном,
зануреними в темно-буре скло.
Малопоширені мелаанальциміти та олівінові анальциміти
відрізняються від описаних вище порід тим, що поряд з нефеліном або замість нього присутній анальцим, кількість якого може
досягати 10–30%.
Мелалейцитити – породи змінного мінерального складу, порфірової будови, головними мінералами яких є клінопіроксен (діопсид-авгіт або титанавгіт) і лейцит, до яких в олівінових мелалейцититах додається до 25 % вкраплеників олівіну. Лейцит утворює
ідіоморфні кристали, які можуть заміщуватися агрегатами ортоклазу, нефеліну, анальциму та альбіту. Основна маса порід складена переважно лейцитом і клінопіроксеном, до яких часто приєднуються нефелін, меліліт, санідин і рудний мінерал. У деяких різновидах базис може бути склуватим.
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Нефелініти (1842) – це лейкократові клінопіроксеннефелінові породи, вміст нефеліну в яких дорівнює 40–60 %. До
складу порід може входити також невелика кількість (0–10 %)
лейциту, меліліту, олівіну та флогопіту (у порядку розповсюдженості). За структурою це порфірові породи,
Умови залягання й поширеність. Ультраосновні вулканічні породи лужного ряду в більшості своїй утворюють лавові потоки та покриви, дайки, штоки, сили, а також трубки вибуху.
Вони поширені в рифтових зонах континентальних платформ.
Часто супроводжують базальти, які утворюються по периферії
великих трапових полів, де посідають у розрізах вулканогенних
товщ або найнижчу, або найвищу позицію. Лужні ультраосновні
вулканіти іноді перекривають базальти на океанічних вулканічних островах (Бермудські, Канарські, Тринідад та інші в Атлантичному океані, Таїті, Кук – у Тихому океані). Гіпабісальні та
субвулканічні фації цих порід у формі дайок, силів і діатрем часто
асоціюють з центральними інтрузіями ультраосновних лужних
порід і карбонатитів, а також супроводжують їхні фаціальні аналоги – гіпабісальні інтрузії лужно-основного та середнього складу (трахідолерити, тефрити, трахіти, фоноліти та ін.).
Лужні ультраосновні вулканіти можуть бути індикаторами глибинних диз'юнктивних зон, що контролюють розміщення рудоносних ійоліт-карбонатитових комплексів. Різновиди нефелінітів із
вмістом Al2O3 близько 18 % та (К2О + Na2O) = 11–15 % можуть
становити деякий інтерес як джерело алюмінію.

7.5. Ультраосновні несилікатні породи
(карбонатити)
Особливе місце серед магматичних порід посідають несилікатні породи, які входять нерідко до складу комплексів ультраосновних лужних порід – карбонатити.
Карбонатити (1921, комплекс Фен, Телемарк, Норвегія)
складені переважно з карбонатів (50–95 %), репрезентованих
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кальцитом, рідше – доломітом і анкеритом, виключно рідко –
сидеритом. Серед силікатних мінералів найчастіше присутній
олівін (Fо) до 15 %, а також егірин-авгіт, флогопіт, амфібол,
хлорит, іноді мікроклін і нефелін.
Серед другорядних та акцесорних мінералів карбонатитів
слід відмітити фторапатит (часто є породотвірним мінералом),
магнетит, пірит, пірохлор, барит, стронціаніт, флюорит, топаз,
циркон, рутил, монацит і цілу низку рідкоземельних мінералів.
Усі перелічені мінерали розподілені вкрай нерівномірно в
карбонатній масі, інколи строкато. Структура порід нерівномірнозерниста, інколи порфірова. Дуже характерні заміщення
одних мінералів іншими.
Залежно від складу виділяються такі різновиди. Сьовіти
(1921) – багаті на апатит і силікатні мінерали породи, складені
переважно кальцитом; альвікіти (1942, Альвік, о. Альньо,
Вестнорланд, Швеція) – кальцитові майже без домішок некарбонатних мінералів, тонкозернисті породи; бефосити (1928,
Бергфорсен, поблизу о. Альньо, Вестнорланд, Швеція) –
доломітові карбонатити; раухаугіти (1921, Раухауг, комплекс
Фен, Телемарк, Норвегія) – анкеритові карбонатити.
Карбонатити найчастіше є складовими центральних частин
трубчастих масивів кільцевої будови, де вони формують штоки,
кільцеві та конічні дайки, жили, штокверки, що асоціюють з ультраосновними та лужно-ультраосновними породами – олівінітами,
піроксенітами, мелілітитами, мельтейгітами, ійолітами тощо, іноді
зустрічаються в лужно-габроїдних і нефелін-сієнітових плутонічних комплексах. У крайових частинах масиви, що вміщують карбонатити, оточені широкими зонами метасоматично змінених порід – фенітів. Найтиповішим представником подібних масивів є
Ковдорський масив на Кольському півострові. Вважається, що карбонатитові неправильні та жилоподібні тіла утворилися шляхом
заміщення раніш укорінених порід – дунітів, ійолітів і т. ін.
Карбонатити загалом є гетерогенними породами. Експериментально доведено, що присутність великої кількості летких
компонентів стабілізує карбонатні розплави навіть за низького
загального тиску. Тому не викликає сумнівів існування "магматогенних" карбонатитів, як ефузивних, так і плутонічних. Поряд
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із цим можливе існування більш низькотемпературних
карбонатитів гідротермально-метасоматичного походження.
З карбонатитами пов'язані родовища магнетиту (Ковдорське,
Росія), апатиту (Іїраське, Якутія, Росія) та ніобію (Бразилія, Канада). Характерним є також підвищений вміст у карбонатитах танталу, урану, торію, що концентруються в пірохлорі.

Запитання для самоконтролю
1. Які магматичні породи належать до ультраосновних?
2. Які породотвірні мінерали є типоморфними для ультра"
основних порід нормального ряду?
3. Які родини плутонічних ультраосновних порід нормаль"
ного ряду ви знаєте?
4.Які види виокремлюються в родинах олівінітів і
перидотитів та який їхній мінеральний склад?
5. Які структури характерні для плутонічних ультраоснов"
них порід нормального ряду?
6.До яких породних асоціацій входять плутонічні
ультраосновні породи нормального ряду?
7. Які родини вулканічних ультраосновних порід нормаль"
ного ряду ви знаєте?
8. Які породотвірні мінерали характерні для вулканічних
ультраосновних порід нормального ряду?
9. Які структури характерні для вулканічних ультраоснов"
них порід нормального ряду?
10. З якими породами асоціюють вулканічні ультраосновні
породи нормального ряду?
11. Які родини плутонічних і гіпабісальних ультраосновних
порід сублужного ряду ви знаєте?
12.Який мінеральний склад сублужних перидотитів і
кімберлітів?
13. Які структури характерні для цих порід?
14. Яка форма магматичних тіл слюдяних перидотитів і
кімберлітів?
15. З якими породами асоціюють сублужні перидотити і
кімберліти?
16. Які породотвірні мінерали є типовими для вулканічних
ультраосновних порід сублужного ряду?
17. Які особливості мінерального та хімічного складу ульт"
раосновних порід лужного ряду?
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18. Які родини плутонічних ультраосновних порід лужного
ряду ви знаєте?
19. Які породні види належать до родини ультраосновних
фоїдолітів? Який склад цих порід?
20. Який склад ультраосновних лампроїтів? З якими поро"
дами вони асоціюють?
21. Які особливості мінерального складу вулканічних ульт"
раосновних порід лужного ряду?
22. Які родини вулканічних ультраосновних порід лужного
ряду ви знаєте?
23. У чому полягають принципові відмінності нефелінітів
від анальцимітів і лейцититів?
24. Де поширені лужні вулканічні ультраосновні породи?
25. Які особливості мінерального складу карбонатитів? Які
різновиди карбонатитів ви знаєте?
26. Яка форма залягання карбонатитів і з якими породами
вони асоціюють?
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ГЛАВА 8
Морфологія магматичних тіл
8.1. Морфологія тіл вулканічних порід
Серед вулканічних порід розрізняють власне вулканічні, або
ефузивні тіла, що утворюються внаслідок розтікання рідкої
лави по поверхні землі, та екструзивні, які тверднуть і кристалізуються безпосередньо в місцях видавлювання чи виливання
магми на поверхню.
Тіла ефузивних порід. За механізмом утворення вулканіти
можуть бути продуктами вивержень з апаратів тріщинного або
центрального типу. При тріщинних виверженнях формуються
тіла, які займають великі площі й мають більші розміри, ніж тіла
вулканітів центрального типу. Найчастіше ефузивні породи
утворюють покриви й потоки, характерною ознакою яких є
стратифіковане залягання, тобто пошарове чергування їх у розрізах з осадовими породами.
Покриви – це сплощені тіла ефузивних порід малої потужності й широкого площинного поширення, які виникли внаслідок тріщинних, рідше центральних вивержень рідкої лави. Звичайно це гаряча базальтова лава з низьким вмістом кремнезему
та летких компонентів і тому дуже текуча. Наприклад, у результаті виверження базальтів вулкана Лакі в Ісландії сформувався
покрив площею в 565 км2. Форма покривів більш-менш ізометрична з потужністю від перших до декількох десятків метрів.
Через неодноразові виверження загальна сумарна потужність
покривів може досягати кількох сотень і навіть тисяч метрів. У
цьому випадку вони утворюють вулканічні плато, площа яких
становить тисячі квадратних кілометрів (у Колумбії – 500 тис.
км2, у Сибіру – 270 тис. км2, на Деканському півострові, Індія, –
375 тис. км2).
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Потоки спостерігаються частіше, ніж покриви. Вони утворюються внаслідок вивержень центрального типу, а також тріщинних виливів у разі нерівного рельєфу поверхні або за високої в'язкості магм. Потоки різного складу при спільних особливостях
будови (видовженість у плані й відносно мала потужність) відрізняються низкою морфологічних властивостей, насамперед розміром і формою. Так, потоки малов'язких базальтових магм мають
велику протяжність і невелику потужність, а в'язкі магми кислого й
середнього складу, навпаки, утворюють короткі, але потужні потоки. Наприклад, деякі базальтові потоки вулкана Кілауеа на о. Гавайї (США) простягаються більше ніж на 5 км при потужності лише в кілька десятків сантиметрів. Відомі й потужніші базальтові
потоки, що простягаються на десятки кілометрів. Натомість потужність Алаязького обсидіанового потоку у Вірменії сягає кількох
сотень метрів при протяжності в декілька кілометрів.
У наземних умовах вирізняють два головні морфологічні різновиди потоків базальтових лав: хвилясті та брилові. Хвилясті лави
мають гладку поверхню, а у вузьких зонах переходять у канатні
лави (рис. 8.1). Вони більш високотемпературні за брилові й відповідно менш в'язкі, із чим пов'язана більша швидкість течії, яка досягає 60 км на годину і більше (напр., лави вулкана Кілауеа). Брилові лави характеризуються нерівною поверхнею, складеною з лавових уламків і брил, а іноді й чужорідних порід, які були захоплені під час руху потоку. Швидкість потоків незначна – не перевищує
кількох метрів за добу. Досить часто спостерігається заміна за простяганням хвилястих магм бриловими. Це зумовлено підвищенням
в'язкості магм унаслідок їхнього поступового охолодження.
Для підводних виливів базальтів характерні кульові й подушкові лави (рис. 8.2), які утворюються внаслідок розпаду потоку в
процесі застигання на окремості подушкової або сфероїдальної
форми. Проміжки між подушками заповнені гострокутними, іноді
шкаралупчастими уламками (гіалокластами), які утворюються внаслідок відлущення зовнішньої переохолодженої водою шкаралупи.
Крім власного матеріалу лав – гіалокластів, між подушками
можуть бути присутні кремениста, глиниста або карбонатна речовина та пірокластика. Більшість як наземних, так і підводних базальтових потоків має стовпчасту вертикальну окремість (рис. 8.3),
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орієнтовану перпендикулярно до їхньої поверхні. Вона утворюється в результаті застигання потоків під впливом охолоджених поверхонь і зменшення їхнього об'єму. Іноді стовпчаста окремість спостерігається лише в центральній частині потоків, яка заміняється
по краях глибовою або кульовою. Андезитові потоки мають багато
спільного з потоками базальтів, але через більшу в'язкість андезиту
зональна будова в них виражена значно гірше.

а

б
Рис. 8.1. Хвиляста (а) та канатна (б) лави (тип "пахоехое")
вулкана Кілауеа (о. Гавайї, США)
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Рис. 8.2. Кульова окремість базальтів (Крим)

Рис. 8.3. Стовпчаста окремість базальтів (Рівненська обл.)

Для кислих лав характерним є чергування в межах одного потоку порід пухирчастої, масивної, склуватої та флюїдальної будови.
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Тіла екструзій. Вулканічні куполи виникають усередині кратерів, де звичайно мають невеликі розміри (близько 100 м заввишки
при основі, що в 1,5–2 рази більша, ніж висота), або утворюють
ланцюжки самостійних тіл уздовж тріщин чи розломів.
Поряд із невеликими куполами в кратерах вулканів відомі й
самостійні екструзії значно більших розмірів. Наприклад, у Берегівському холмогір'ї в Закарпатті діаметр екструзій серії ріолітових куполів сягає 1 км. Як правило, вони складені середніми
та кислими лавами, що часто містять підвищену кількість лугів
(трахіти), і мають велику в'язкість через високий вміст кремнекислоти й утрату летких компонентів. Ці лави настільки в'язкі,
що не здатні до розтікання, а тому локалізуються біля магмовивідних каналів вулканів переважно центрального типу. Вулканічні куполи (рис. 8.4) мають у плані ізометричну форму і майже
вертикальні бічні стінки. Крутість їхніх схилів і форма цілком
залежать від в'язкості розплавів.

Рис. 8.4. Вулканічний купол Ехі=Гудресу=Ши нагір'я Тибесі
(Північна Африка)

Зовнішні частини куполів можуть застигати скоріше, ніж завершується їхнє видавлювання. Кірка, що виникла, розтріскується, відлущується й утворює навколо екструзії шлейф уламків,
які становлять вулканічну брекчію.
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Через надмірну в'язкість переохолодженого матеріалу видавлювання куполів часто має характер проникнення майже затверділої магми під тиском більш текучого, ще рідкого розплаву, що
піднімається каналом. Голки або обеліски, наприклад, утворюються внаслідок видавлювання переохолодженої вже твердої, але
ще гарячої лави з каналів, які вони закупорюють. Класичним
прикладом таких утворень є пік Монтань-Пеле на о. Мартініка,
який піднявся над кратером вулкана на декілька сотень метрів, і
вулканічний купол Ехі-Гудресу-Ши.
Отже, форма тіл вулканічних порід, як і особливості їхньої
внутрішньої будови, залежать від таких факторів: хімічний
склад ефузивів, умови їхнього утворення (наземні чи підводні)
та насиченість леткими компонентами.
Тіла пірокластичних порід. Крім лав, продуктами виверження вулканів є пірокластичні вулканічні породи. Вони виникають у результаті експлозій (вулканічних вибухів), коли захоплена газовими викидами рідка або затверділа лава розривається
на шматки різних розмірів і розлітається на різну відстань від
магмовивідного каналу. При цьому ендогенний вулканічний матеріал, потрапляючи в повітряне або водне середовище, зазнає
осадової градаційної диференціації.
Пірокластичні утворення поділяють на пухкі – тефри та ущільнені й зцементовані – туфи й вулканічні брекчії. Якщо цементація останніх відбулася внаслідок спікання розплавленого або
перегрітого пірокластичного матеріалу, то виникають спечені
туфи, або аглютинати.
Пірокластичні утворення залягають у формі покривів або пластів, а деякі з них мають форму потоків чи язиків. До останніх належать відклади "пекучих хмар", агломератових і лахарових брекчій. "Пекучі хмари" – це дрібнорозпорошені суміші розплаву та
газів, що вивергаються з вулканів і з дуже високою швидкістю переміщуються їхніми схилами. Унаслідок осідання й охолодження
таких сумішей утворюються ігнімбритові потоки й плато.
Під час переміщення схилами ще гарячих лавових брил, змішаних із гряззю та делювіальними відкладами вулканів, утворюються агломератові потоки. Нарешті, у результаті сходження селеподібних грязьових потоків схилами вулканів – лахар, що ви274

никають за рахунок змішування дощових і талих льодовикових
вод із крихким холодним і розпеченим вулканічним матеріалом,
утворюється хаотична суміш великих і дрібних брил у дрібноуламковому матриксі, яку називають лахаровою брекчією.

8.2. Морфологія вулканічних споруд
Ефузивні та пірокластичні породи разом утворюють різноманітні вулканічні споруди – складно побудовані тіла вулканічного походження, сформовані тільки ефузивами чи пірокластами
або тими та іншими водночас. До них належать вулканічні плато, вулканічні конуси, кальдери.
Вулканічні плато сформовані численними потоками й покривами лав базальтового, рідше – ріолітового складу.
Базальтові вулканічні плато (рис. 8.5) утворюються в результаті виливу основних лав із вулканів тріщинного, рідше
центрального типу й займають площі в багато тисяч квадратних
кілометрів. Для них характерне різке переважання лав над пірокластами при дуже великих об'ємах (десятки тисяч кубічних кілометрів) магматичного розплаву, що вилився.

Рис. 8.5. Базальтове вулканічне плато (Шоколадні гори, США)
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Ріолітові (ігнімбритові) плато трапляються значно рідше і
мають розміри, менші за базальтові. Через велику в'язкість кислої магми її розтікання на великій території можливе тільки за
дуже високого вмісту в ній летких компонентів. Такі плато виникають лише в разі експлозій або виливів перенасичених газами магм. Вважається, що експлозивні викиди або виливи високофлюїдизованих магм відбуваються крізь тріщини або численні центри, скриті під покривом лав і туфів. Для ріолітових плато
характерний великий об'єм виверженого матеріалу. Наприклад,
об'єм ріолітового плато о. Північний у Новій Зеландії досягає
70 тис. км3 при потужності покриву в середньому близько 100 м.
Найпоширенішими вулканічними спорудами є вулканічні
конуси. Саме їх називають вулканами. За морфологією виокремлюють конуси з пологими схилами (кут нахилу не більше ніж
10–12о) – щитоподібні вулкани та з відносно крутими схилами
(кут нахилу 30–45о) – стратовулкани. За внутрішньою будовою
розрізняють шлакові та попелові конуси.
Щитоподібні вулкани утворюються внаслідок численних виливів малов'язких лав базальтового складу, які іноді супроводжуються незначними експлозіями. В їхніх вершинних частинах можуть розташовуватись один або кілька кратерів, оточених кальдерами. Схили вулканів розсічені тріщинами, на яких формуються
невеликі паразитичні конуси. Класичним прикладом вулканів такого типу є діючі вулкани Кілауеа, (рис. 8.6), Мауна-Лоа та МаунаКеа на Гавайських островах, загальна висота яких (разом із підводною частиною) досягає 9 км, а загальний об'єм вивержених базальтів становить 25 тис. км2. Значно менші розміри мають наземні
щитоподібні вулкани (1–50 км3).
Стратовулкани (рис. 8.7) складаються із шарів ефузивного
та пірокластичного матеріалу, які чергуються між собою (звідси
й назва – від лат. stratum – шар). Вони утворені продуктами виверження різноманітних за складом магм – від базальтів до ріолітів із переважанням андезибазальтів та андезитів. Звичайно
мають правильну конічну форму з висотою конуса до 5–6 км і
схилами, які повільно виположуються до підніжжя (рис. 8.8). У
верхній частині вулканів розташовані кратери. У стратовулканах із тривалим розвитком у центральній частині конуса спосте276

рігається депресія (кальдера), в якій міститься новий молодший
конус. Численні неогенові стратовулкани, які досить добре зберегли морфологічні форми, можна спостерігати у ВигорлатГутинському пасмі Карпат (Україна).

Рис. 8.6. Виверження щитоподібного вулкана Кілауеа
(о. Гавайї, США)
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Рис. 8.7. Стратовулкан Маунт=Егмонт
(Новозеландська острівна дуга)

Головний кратер
Радіальна тріщина
Крихкі вулканічні викиди
Лава

Кільцева тріщина
Паразитичний кратер

Магматична камера

Фундамент

Рис. 8.8. Схематичне зображення стратовулкана

Характерною особливістю стратовулканів є дуже велика
швидкість росту. Так, вулкан Парикутін (Мексика), що народився на кукурудзяному полі на очах численних свідків 20 лютого
1943 р., уже за тиждень досяг 140 м заввишки.
Деструктивні форми рельєфу. Вулканічна діяльність може
мати й деструктивний характер. До деструктивних форм вулканічного рельєфу належать кратери та кальдери.
Кратери – це отвори, що розташовані в центральних частинах
вулканічних споруд або на їхніх схилах, крізь які вивергаються
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різноманітні продукти вулканічної діяльності. Їхня форма округла.
Розміри сягають від кількох десятків до сотень метрів. У згаслих
вулканах на місці кратерів часто утворюються озера (рис. 8.9).

Рис. 8.9. Кратер вулкана Суфрієр Сент=Вінсент, що заповнений водою
(Антильські о=ви, Атлантичний океан)

Кальдери – це депресії округлої форми, розташовані у внутрішніх частинах вулканічних споруд. Виокремлюють кілька типів кальдер, найголовнішими з яких є експлозивні та ерозійні.
Кальдери обвалення (рис. 8.10) утворюються внаслідок осідання вулканічних споруд за рахунок спорожнення магматичних камер під час вивержень. Формування їх може відбуватись
як повільно (кальдера Кілауеа на о. Гавайях), так і з катастрофічною швидкістю, що супроводжується виникненням великих
депресій діаметром у кілька кілометрів на місці позитивних
форм рельєфу (вулканічних конусів).
Наприклад, кальдера обвалення о. Санторін в Егейському морі, що виникла на місці вулканічної споруди, має діаметр 7 км.
Під час її формування було викинуто близько 70 км3 матеріалу.
Після виверження на місці досить великого острова фактично
утворилася западина з трьома невеликими острівцями – залишками колишнього досить великого острова (рис. 8.11). Експлозивні
кальдери утворюються під час вибухів із викидом великого
об'єму вулканічного матеріалу.
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Рис. 8.10. Кальдера Ерта=Але (Донакільські гори. Ефіопія)

Рис. 8.11. Розвиток кальдери обвалення о. Санторін
(архіпелаг Кіклади, Егейське море)
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8.3. Морфологія тіл інтрузивних порід
Згідно з морфологічною класифікацією тіл інтрузивних порід
серед них розрізняють дві групи: конкордантні – згідні з вмісними
породами, та дискордантні – незгідні, що перетинають пласти вмісних порід. За глибиною утворення інтрузивні тіла можуть бути
малоглибинними (гіпабісальними) та глибинними (абісальними).
Згідні інтрузивні тіла. Серед них виокремлюють сили, лополіти, лаколіти, етмоліти, бісмаліти та ін. (рис. 8.12).
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Рис. 8.12. Схематичне зображення форм
залягання інтрузивних тіл:
а – силів; б – лополітів; в – етмолітів; г – лаколітів; д – бісмалітів;
е – факолітів; є – хонолітів; ж – дайок, апофізів; з – кільцевих
дайок; и – батолітів; і – штоків (1 – розріз, 2 – план); к – гарполітів

Сили – інтрузивні тіла пластової або плосколінзоподібної форми, які складені базальтами, але трапляються поклади й кислішого
складу. Вони формуються на межі пластів порід з різними фізичними властивостями, де розподіл напружень, що виник унаслідок
проникнення магми, створює умови для легшого поширення її в
281

горизонтальному напрямку. Сили залягають паралельно сланцюватості або шаруватості вмісних порід, часто утворюють системи тіл,
що розташовуються поверхами один над одним, з'єднуючись між
собою каналами, якими піднімався з глибини магматичний розплав. Їхня потужність – від міліметрів до сотень метрів при площі
поширення від квадратних метрів до тисяч квадратних кілометрів.
За морфологією сили схожі на лавові потоки й покриви, але відрізняються від них присутністю контактових змін як у покрівлі, так і в
підошві. Крім того, вони можуть мати апофізи в породи покрівлі,
що неможливо для лавових потоків і покривів.
У силах базальтового складу, що мають потужність до 10 м і більше та первісно горизонтальне залягання, нерідко спостерігається
диференціація речовини зі збагаченням придонних частин найважчими мінералами – продуктами ранньої кристалізації розплаву. За
наявністю чи відсутністю кристалізаційної розшарованості силів
розрізняють диференційовані та недиференційовані тіла.
Лополіти – інтрузивні тіла чашоподібної форми, які залягають
у мульдах згідно із вмісними породами. Знизу вони мають підвідний канал, за положенням якого вирізняються симетричні та асиметричні лополіти. Діаметр лополітів становить кілометри, а іноді
навіть сотні кілометрів при потужності в тисячу метрів. Лополіти,
як і сили, є характерною формою залягання порід основного складу в платформних структурах. Вони формуються під час проникнення магматичних розплавів у міжпластові порожнини з одночасним прогинанням зайнятих магматичними породами ділянок.
Лаколіти – це інтрузивні тіла плоскоопуклої форми, які мають
вигляд короваю або гриба. Підошва лаколітів близька до горизонтальної, тоді як поверхня покрівлі вигнута. Це свідчить про активне проникнення магматичного розплаву під великим тиском із розсуванням шарів і утворенням склепінчастого підняття порід покрівлі. За формою лаколіти можуть бути або симетричними, коли канал, що підводить магму, розташований усередині підошви інтрузиву, а схили інтрузиву в будь-якому перерізі мають рівні кути падіння, або асиметричними, коли кути падіння різних схилів покрівлі значно відрізняються. Лаколіти характерні для гіпабісальних
інтрузій кислого складу. Розміри значно менші, ніж лополітів.
Проте відомі тіла діаметром у декілька десятків кілометрів при потужності до перших тисяч метрів.
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Бісмаліти подібні до лаколітів, але ускладнені циліндричними скидами, по яких у вигляді циліндричного блока підвищена їхня верхня частина.
Усі розглянуті форми інтрузивних тіл характерні для гіпабісальних (малоглибинних) утворень, за винятком великих лополітів, які можуть формуватися також і на великих глибинах.
Факоліти – невеликі згідні інтрузії у формі вигнутих
лінзоподібних тіл, що залягають у склепіннях антиклінальних
складок або в мульдах ( синклінальних складках). Вважають, що
факоліти утворюються внаслідок заповнення магматичним
розплавом відкритих порожнин, утворених при складкоутворенні.
Незгідні інтрузивні тіла. До цих тіл, що формуються поблизу поверхні й тісно пов'язані з вулканічними процесами, належать хоноліти, акмоліти факоліти, неки, дайки, жили, апофізи,
штоки, діатреми.
Хоноліти – інтрузивні тіла неправильної форми, що становлять ніби магматичний виливок порожнини, який виник унаслідок переміщення блоків.
Акмоліти – інтрузивні тіла, що мають форму ножа, лезо якого
напрямлено вгору за піднесенням крутопадаючих вмісних порід.
Неки – інтрузивні тіла циліндричної форми, які виникають унаслідок вулканічного виверження та приповерхневого застигання
магматичного розплаву при заповненні ним підвідних каналів. Тому неки іноді називають також вулканічними горловинами, жерлами, жерловинами або екструзивними бісмалітами. У плані неки
мають округлу, овальну, рідше неправильну, та все ж близьку до
ізометричної форму й діаметр від кількох метрів до кілометра. У
вертикальному перерізі вони характеризуються крутим падінням
стінок усередину (звуження жерла вулкана з глибиною).
Дайки – це пластиноподібні інтрузивні тіла з майже паралельними крутопадаючими стінками, протяжність яких набагато
перевищує їхню потужність. За простяганням вони простежуються від перших до сотень метрів, інколи досягаючи десятків
(Звіздаль-Заліська дайка на Коростеньському плутоні, Україна) і
навіть сотень (Велика Африканська дайка) кілометрів.
Дайки бувають поодинокими, груповими, радіальними та кільцевими. Поодинокі дайки, на відміну від групових, мають об283

межене локальне поширення. Радіальні й кільцеві дайки тяжіють
до вулканічних центрів або інтрузивних масивів. Радіальні дайки
розташовуються радіально відносно вулканічних центрів й іноді
простягаються на кілька кілометрів. Кільцеві дайки мають у плані
форму дуги або замкненого кільця часто неправильної форми.
Діаметр кілець варіює від 1 до 25 км, а потужність крутопадаючих дайок змінюється від кількох метрів до 1,5 км. Виникнення
кільцевих дайок пов'язують з опусканням циліндричних блоків,
зокрема в разі спорожнення периферійних вулканічних осередків
з утворенням тріщин розтягання, які заповнюються магматичним
матеріалом. Якщо занурення центральних блоків відбувається
тривалий час, то може утворюватися велика кількість концентрично розташованих кільцевих дайок з різним діаметром кілець.
Блоки вмісних порід, що розташовані між двома сусідніми кільцевими дайками, називають бар'єрами.
За механізмом утворення розрізняються дайки виповнення
тріщин і дайки заміщення. Перші є результатом виповнення
магматичним розплавом відкритих тріщин земної кори, другі
виникли в процесі магматичного перетворення тектонічно порушених порід без порушення їх залягання. Тому первинні текстури порід ніби просвічують крізь них.
Жили інтрузивних порід близькі за формою до дайок, але на
відміну від них характеризуються меншими розмірами з непаралельними, нерівними, хвилястими або лінзоподібними обмеженнями.
Апофізи – відгалуження різних розмірів (довжини й потужності), різноманітної, часом химерної форми, що відходять від
головного інтрузивного тіла по тектонічних порушеннях і тріщинах у вмісні породи.
Штоки – це інтрузивні тіла, які мають у плані ізометричну,
овальну або округлу форму, значну протяжність на глибину й круті
стінки. Вони, як і всі описані незгідні інтрузивні тіла, характеризуються невеликими розмірами й займають площу до 100 км2.
Діатреми, або трубки вибуху, є лійкоподібними вулканічними каналами, які виникають унаслідок проривання на поверхню земної кори мантійного магматичного флюїдизату. Вони заповнені крихкою або слабозв'язаною вулканічною брекчією, пірокластикою, уламками лімбургітів, кімберлітів, лампроїтів та
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осадових гірських порід. Залежно від відношення брекчії до вмісних порід розрізняють кілька типів трубок вибуху: Alb – вмісні
породи непорушені; Fіfe – вмісні породи на площині контакту
мають низхідне викривлення; Cope – вмісні породи на площині
контакту мають висхідне викривлення. У нижніх частинах переходять у дайки кімберлітів або лампроїтів.
Складні інтрузивні тіла. До них належать багатофазні та
розшаровані інтрузії.
Багатофазні інтрузії утворюються внаслідок неодноразового (у дві, три або більше стадій) проникнення магми. Виокремлюють багатократні інтрузії, якщо склад магми в різних фазах
майже не змінювався, та складні, в яких у кожну фазу інтрудувала магма різного складу.
Розшаровані інтрузії – це диференційовані інтрузивні тіла з
явно вираженою первинною магматичною шаруватістю. Для цих
тіл типовою є лополіто- або лійкоподібна форма з чашоподібною
внутрішньою будовою. Головним процесом, що приводить до
формування ритмічної магматичної шаруватості, є поступове гравітаційне фракціонування. Кожен шар в інтрузіях має певну асоціацію осаджених мінералів (кумулус), а стратиграфічна послідовність шарів відповідає порядку кристалізації магми.
Конічні інтрузії формуються в гіпабісальних умовах. Вони
заповнюють конічні тріщини навколо великого інтрузивного
тіла. Такі тріщини виникають під тиском магми, яка спричинила
переміщення блока гірських порід угору. Інтрузивні конічні тіла
розподілені по колу і мають загальну вертикальну вісь і поширюються конфокально відносно центра материнського масиву,
що інтрудував раніше.
Центральні інтрузії мають кільцеву будову, яка формується
внаслідок багаторазового проникнення магми по кільцевих тріщинах, у результаті чого виникають конічні інтрузивні тіла. Їхня
потужність може досягати кількох кілометрів. Інтрузії центрального типу звичайно складені лужними породами – від ультраосновних до середніх, рідше – гранітами (напр., карбонатитові масиви Іїрас та Єссей у Сибіру, лужні масиви Кольського п-ва Хібінський, Лавозерський та ін.).
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Батоліти належать до великих масивів інтрузивних порід,
які в плані мають неправильну або ізометричну форму і характеризуються січним положенням щодо вмісних товщ з крутим
падінням бічних стінок (рис. 8.13). Площі виходів їх на денну
поверхню становлять десятки й сотні квадратних кілометрів. У
Північно-Американських Кордильєрах відомий батоліт, що простягається на 2000 км згідно із складчастістю завширшки до 200
км. Вертикальна потужність цих тіл також дуже велика – від
кількох кілометрів до 10–15.

Рис. 8.13. Відслонення гранітного батоліту (Туреччина)

Найпоширенішими є батоліти гранітного складу. Вони формуються на великих глибинах і тому відслонюються на денній
поверхні лише на ділянках великих здіймань земної кори зі значною ерозією, яка знищує багатокілометрові товщі перекривних
порід. Вважається, що батоліти утворюються шляхом магматичного заміщення шаруватих товщ, загальна структура яких нерідко визначає особливості їхньої внутрішньої будови.
Форми та механізми утворення інтрузивних тіл. Форма
інтрузивних тіл великою мірою визначається властивостями
магм і механізмом їхнього проникнення. У разі примусового
проникнення магма заповнює відкриті тріщини або інтрудує під
тиском між шарами вмісних порід. Примусове проникнення магми можливе на невеликих глибинах у верхніх частинах земної
кори й простежується на прикладі формування лаколітів, силів
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або факолітів, у процесі утворення яких бічні стінки й покрівля
розсуваються внаслідок гідростатичного тиску розплаву, який
має значно перевищувати літостатичний тиск на породи. Тому
цей процес стає неможливим на великих глибинах.
У разі обвалення порід покрівлі магматичного осередку внаслідок термічного й механічного впливу магми, яка піднімається,
коли густина вмісних порід більша за густину магми, брили та
уламки покрівлі занурюються в неї та входять у взаємодію. Магма завойовує вільний простір і пересувається у верхні горизонти
земної кори, формуючи штоки й батоліти. Численні ксеноліти в
інтрузивах та язики застиглої магми в бічних породах (апофізи)
саме й свідчать про реальне існування цього механізму.
Якщо формування інтрузій невеликих розмірів можна пояснити проникненням і заповненням нею порожнин або розсуванням
вмісних порід, то формування гігантських гранітоїдних інтрузій
об'ємом у тисячі кубічних кілометрів у такий спосіб неможливе.
Крім цього, у більшості батолітів і штоків залишки вмісних порід
трапляються досить рідко, або зовсім не спостерігаються, а склад
гранітоїдних плутонів найчастіше є постійним, тоді як за великої
кількості поглинутих вмісних порід він мав би істотно змінитися.
Тому запитання, що трапляється з породами, місце яких займають
інтрузії, поки що залишається без відповіді.
Поряд з активністю магми на форму інтрузивних тіл істотно
впливають структура й кінематика (ступінь рухомості) вмісних
порід. Останні можуть належати до двох класів структур: стійких
областей (континентальних та океанічних платформ) або рухомих
поясів (орогенів, острівних дуг, областей рифтогенезу та зон активізації давніх платформ). Формування інтрузивів у стійких областях пов'язано в основному з розколами й розломами регіонального характеру із заповненням магмою як самих зон розломів і
тріщин (дайки та хоноліти), так і з активним міжпластовим проникненням (сили й лополіти). Інтрузиви, які формуються в таких
структурах, характеризуються переважно невеликими глибинами
становлення. У рухомих поясах поряд з механізмами проникнення магм, які описано для стійких областей, поширено явище протрузії – тектонічного переміщення тіл магматичних порід у поверхневі шари земної кори – і процеси магматичного заміщення, з
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якими пов'язується формування більшості гігантських гранітних
батолітів, що на глибині переходять у мігматит-плутони. Механізм магматичного заміщення, запропонований Д. С. Коржинським, найзадовільніше розв'язує проблему простору під час утворення глибинних інтрузивів. Цей процес полягає у складній взаємодії магми з породами, що її оточують, шляхом впливу на них
трансмагматичних розчинів з винесенням надлишкових відносно
евтектики компонентів та із засвоюванням компонентів, близьких
до неї. Заміщення порід флюїдно-магматичним перетворенням
відбувається без порушення умов їхнього залягання, що спостерігається, зокрема в процесах гранітизації.
Характер взаємодії магми з породами, що її оточують, і як наслідок – характер контактів та умови проникнення великою мірою
визначаються активністю магми, що залежить від: її хімічного
впливу на ці породи (утворення мігматит-плутонів, дайок заміщення); сил гравітації, спричинених різницею густини магматичної
маси та порід, що її оточують (переміщення легких мас у верхні
горизонти земної кори); гідростатичного тиску, що зумовлює механічну активність магми (утворення силів і лаколітів із розсуванням шарів вмісних порід); порушення фазової рівноваги в газоворідинному магматичному розплаві (закипання газової фази та вибухи з утворенням трубок вибуху, або діатрем); конвективного руху, який зумовлює значний вертикальний рух матеріалу. Різні механізми активності магм можуть діяти разом. Тому класифікація
інтрузивних тіл за конкретними ознаками часто неможлива.
Тіла інтрузивних порід зазвичай неоднорідні, а контакти їх з
породами, що їх оточують, як різкі, так і поступові. Різкі межі є
свідченням проникнення гарячої магми в холодні породи, оскільки
невеликий шар магми, що контактує із вмісними породами, загартовується і швидко застигає, утворюючи дрібнозернисті, іноді
порфіроподібні породи. У деяких гіпабісальних інтрузіях у зоні
загартування може виникнути навіть вулканічне скло. Поступові,
нерізкі контакти трапляються серед окремих різновидів диференційованих інтрузій або між вмісними породами та інтрузивним тілом, яке утворилося в результаті магматичного заміщення.
Вивчення контактів допомагає визначити форму інтрузивних
тіл і характер їхнього проникнення. Якщо безпосереднє спосте288

реження за взаємодією інтрузії із вмісними породами неможливе, форми інтрузивного тіла визначаються за орієнтованими
структурами й тріщинами окремості. Орієнтовані структури
можуть мати первинно-магматичне (у синкінематичних інтрузіях) і вторинне (у зв'язку з деформаціями, яких зазнає порода після застигання) походження. У приконтактових частинах інтрузивних масивів часто спостерігається неоднорідність складу,
зокрема присутність шлірів або ксенолітів – різною мірою перероблених магмою уламків вмісних порід. Крім того, приконтактові частини інтрузій перетинаються дайками та жилами різного
складу. Для встановлення історії формування інтрузивного тіла
найбільший інтерес мають первинні текстури. Вони можуть бути лінійними і площинними. Лінійні текстури виникають у разі
орієнтування всіх видовжених кристалів своїми довгими осями
в напрямку течії магми, а площинні (смугастість) – унаслідок
відокремлення в магмі шарів різного складу, що орієнтуються
паралельно контактовим поверхням.

Запитання для самоконтролю
1. Які морфологічні типи тіл вулканічних порід ви знаєте?
2. Які характерні ознаки тіл ефузивних, екструзивних і пі"
рокластичних порід?
3. Які є морфологічні типи вулканічних споруд?
4. Як групують тіла інтрузивних порід?
5. Які є морфологічні типи згідних і незгідних інтрузивних тіл?
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ГЛАВА 9
Загальні відомості про магми

9.1. Склад і фізичні властивості магми
Магма – це природна флюїдносилікатна, а також кар
бонатна, сульфідна чи оксидна розплавна система, що пе
ріодично утворюється в надрах Землі – у верхній мантії
або в низах кори – унаслідок часткового або повного плав
лення порід, що становлять їх. Магматичні розплави за своїми характеристиками є негомогенними системами. Вони можуть
містити до 80 % твердої фази, а за підвищених тисків у розчиненому стані – до 10 % леткої речовини (флюїдних компонентів).
Магми без летких компонентів або з дуже малою їхньою кількістю називають "сухими". Тверда фаза становить реліктові частини субстрату, що плавиться, або власні продукти кристалізації. Уже при 25 % об'єму рідини магматичний розплав набуває
здатності переміщатися. Завдяки тектонічним процесам він
ослабленими зонами може проникати вгору, заповнюючи певний простір у верхніх горизонтах земної кори або на її поверхні.
Магматичні розплави або лави, що вилилися на поверхню Землі
(як у підводних, так і в наземних умовах), швидко охолоджуються
з утворенням ефузивних (вулканічних) гірських порід. Останні
здебільшого погано розкристалізовані й часто містять вулканічне
скло. Якщо магма під час проникнення (інтрузії) не досягла поверхні, її охолодження та кристалізація відбувається на глибині й має
повільний характер з утворенням повнокристалічних порід, які називаються плутонічними. Вони становлять плутони – самостійні
глибинні, великі тіла магматичного походження.
Склад магм віддзеркалюється в продуктах їхньої розкристалізації або охолодження, тобто в мінеральному складі вивержених порід. Проте слід зауважити, що цей склад не повністю відповідає складу магматичного розплаву, оскільки внаслідок спа290

ду зовнішнього тиску з підніманням розплаву до поверхні значна частина летких компонентів – H2O, CO2, H, CO, F, Cl, HF та
ін. – утрачається. Частина з них вилучається з розплавів у тріщини вмісних порід, а інша частина потрапляє безпосередньо на
поверхню, в атмосферу Землі. Тому в затверділій породі зберігаються лише ті леткі компоненти, що ввійшли до складу породотвірних мінералів. Отже, склад вихідної магми й склад породи, що з неї утворилася, ніколи не будуть ідентичними. Водночас головні компоненти, масова частка яких у магмах в сумі
становить приблизно 99 % (SіO2 – 0–80 %, TіO2 – 0,1–27, CaO –
1–15 до 50, MgO – 0,1 до 40–50, Al2О3 – 0,1 до 30, FeO, Na2O,
K2O), залишаються в породах у незмінній кількості. У зв'язку з
цим їх називають петрогенними. Вміст у магмах інших компонентів, у тому числі й рудних (Cr, Nі, Co та ін.), у сотні й тисячі
разів менший, ніж петрогенних.
Склад магматичних розплавів, що виникають у земних надрах, залежить від багатьох факторів, насамперед від температури плавлення порід і складу порід тієї частини земної кори й мантії, де утворився магматичний осередок. Оскільки відомо, що
оболонки Землі мають різний склад, то цілком імовірне виникнення виплавків різного складу. Найпоширенішими серед них є
розплави основного складу, які генеруються в мантії, а також
кислого й середнього, що можуть утворюватися за рахунок плавлення різних порід земної кори й частково внаслідок диференціації основних магм. Це зумовлює широкі варіації вмісту основних петрогенних компонентів як у первинних магмах, так і в
магматичних гірських породах, які формуються під час подальшої еволюції розплавів та їхньої кристалізації.
Складом розплавів значною мірою визначаються фізичні властивості магм, зокрема в'язкість, температура і тиск кристалізації
чи застигання, здатність до насичення або втрати флюїдів.
В'язкість магматичного розплаву, якою визначається його
текучість, залежить в основному від складу й температури. Вона
може варіювати від 1 до 108 Па·с. В'язкість гранітних (кислих)
розплавів з високим вмістом кремнезему в 100–10000 разів більша, ніж основних. Поряд з кремнеземом її підвищують також
Al2O3, TіO2, P2O5. Зниження в'язкості пов'язується з підвищен291

ням вмісту летких компонентів, MgO, FeO і температури. Для
порівняння: в'язкість води при кімнатній температурі дорівнює
10–3 Па·с, а ефективна в'язкість твердої речовини кори та верхньої мантії досягає 1018–1023 Па·с.
В'язкість, у свою чергою, впливає на будову порід і форми залягання магматичних тіл. Під час кристалізації розплавів підвищеної
в'язкості утворюються коротенькі, але потужні лавові потоки або
інтрузивні тіла – лополіти й куполи, висота яких сумірна з довжиною та шириною. Породи, що їх становлять, характеризуються нерівномірнозернистою структурою та неоднорідною (такситовою)
текстурою. Навпаки, магми низької в'язкості здатні формувати малопотужні, протяжні лавові потоки, а в інтрузивному заляганні –
тонкі, але також досить протяжні пластові тіла – сили.
Склад магм значною мірою визначає також температуру її
кристалізації (табл. 9.1). Зі збільшенням вмісту SіO2 та абсолютної більшості летких компонентів (H2O, HF, СН4, H2) знижується
температура кристалізації магми, хоч деякі компоненти, такі як
HCl, SO3, CO2, NH3, що погано розчиняються у розплавах, можуть її підвищувати.
Т а б л и ц я 9 . 1. Температури кристалізації розплавів (оС)

Склад розплавів
Ультраосновний
Основний
Середній
Кислий
Лужний середній

Фації
плутонічні
950–1200
800–950
750–850
680–750
650–850

вулканічні
1000–1400
950–1100
850–1000
700–900
800–1400

На рис. 9.1. показаний режим кінцевої консолідації магм різного складу, який визначається суцільними лініями солідусів.
Початок кристалізації основної магми на діаграмі означений
лініями ліквідусів при РО2~10–10 та РО2~10–3–10–5. Умови завершення кристалізації (солідус) базальтів піжонітового та гіперстенового типів розмежовуються піжонітовою рівновагою.
Температуру кристалізації найінтенсивніше (на сотні градусів)
знижує вода, яка, до речі, у магматичних розплавах середнього і
кислого, а іноді й основного складу, має максимальний вміст
серед летких компонентів.
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Рис. 9.1. Режими кристалізації магм різного типу у вулканічній (І)
та плутонічній (ІІ) фаціях (за Х. Куно, 1968)

Тривале утримання в розплаві флюїдів зумовлює також зниження швидкості кристалізації розплаву, що врешті-решт
сприяє його кращій розкристалізації. Раптове вилучення з розплавів летких компонентів, наприклад під час виливання лави
на поверхню, різко підвищує температуру кристалізації й часто
спричиняє утворення вулканічного скла. Отже, розплави однакового складу, збагачені флюїдами, кристалізуються за нижчих
температур, ніж "сухі".
Температура кристалізації залежить від загального літостатичного тиску (Рs): вона тим більша, чим вищий Рs. Водночас
флюїдний тиск (Рfl), який тісно пов'язаний із вмістом флюїдів у
розплаві, навпаки, значно знижує температуру кристалізації
магм. Тому породи, що охолоджені на поверхні у вигляді лави
при дуже низькому (нульовому) флюїдному тиску, мають вищі
температури кристалізації, ніж породи глибинних інтрузивних
фацій. Останні, незважаючи на кристалізацію при вищому літостатичному тиску, здебільшого кристалізуються при досить високому флюїдному тиску, вплив якого на температуру кристалізації значніший, ніж літостатичного.
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На кристалізацію природних розплавів найактивніше впливає
флюїдний тиск води (РH2O): він не тільки знижує її температуру,
а й змінює послідовність кристалізації мінералів і склад залишкового розплаву, що залишається в разі часткової кристалізації
магми. З підвищенням (РН2О), з одного боку, розширюються поля
кристалізації багатих на луги та S іO2 мінералів ( тобто знижуються температури їхньої кристалізації), а з іншого – ці компоненти нагромаджуються в залишковому розплаві. У свою чергу,
температура кристалізації розплавів позначається на складі мінералів, що утворюються. З розплавів одного й того самого
складу у вулканічних (високотемпературних) фаціях викристалізовуються високотемпературні й безводні модифікації мінералів, а в плутонічних (низькотемпературніших) фаціях – їхні низькотемпературні аналоги, а також мінерали, що містять воду.
Мінеральний склад плутонічних (інтрузивних) порід також
змінюється залежно від глибини їхнього становлення навіть за
умови кристалізації з одного й того самого розплаву. Так, у межах земної кори перидотити в інтервалі тиску від 900 до
2000 МПа представлені шпінелевими різновидами, а при тиску
понад 2000 МПа – гранатовими.
Силікатні розплави на відміну від мінералів і солей здатні до
переохолодження, про що свідчить поява вулканічного скла в
ефузивних породах. Для переходу силікатного розплаву в склуватий стан необхідне дуже швидке його застигання, що можливе
за різкого спаду температури або літостатичного й флюїдного
тиску. При цьому швидкість теплового переміщення частинок
спадає настільки стрімко, що кристалічні решітки, для розбудови яких потрібен деякий час, не встигають утворюватися.
Отже, температурні умови, як і тиск, визначають склад мінералів, що кристалізуються, і ступінь кристалічності, завдяки чому спостерігається різниця в мінеральному складі глибинних
порід та їхніх ефузивних аналогів:
Ефузивні породи
Піжоніт + авгіт
Санідин + анортоклаз
Основні плагіоклази
Тридиміт + кристобаліт

Глибинні породи
Гіперстен + авгіт
Біотит + рогова обманка
Мікроклін
Середні та кислі плагіоклази
Кварц
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Природні розплави є складними багатокомпонентними системами. На відміну від простих солей і металів, вони не мають
певної температури кристалізації, а характеризуються деяким
інтервалом температур кристалізації – плавлення. Верхню температуру у початку кристалізації, тобто температуру, при якій в
розплаві з'являються перші кристалічні фази, називають ліквідусом. Нижню температуру, що характеризує повний перехід
розплаву в кристалічний стан, називають солідусом. Ліквідус і
солідус графічно позначаються тичкою, лінією або площиною.
Для петрологічних досліджень дуже важливим є вивчення
процесів кристалізації природних розплавів, оскільки найголовніші особливості мінерального складу та будови будь-якої виверженої породи визначаються саме цими процесами. У результаті
утворюються не один, а кілька мінералів, які перебувають у складних взаємозв'язках із залишковим розплавом, що може призвести до зміни їхнього складу або навіть до повного їхнього зникнення. Тому перш ніж визначитися з причинами й основними закономірностями виникнення та еволюції магматичних розплавів,
слід ознайомитися з основними законами їхньої кристалізації.

9.2. Закони кристалізації
магматичних розплавів
Загальні закони кристалізації силікатних і флюїдносилікатних розплавів визначені шляхом експериментального та
теоретичного вивчення процесів кристалізації простіших, ніж
природна магма розплавів, унаслідок яких утворюються два-три
компоненти. Це обумовлено тим, що закономірності кристалізації двох-трьох і багатокомпонентних систем значною мірою є
спільними, і вивчення експериментальної кристалізації простих
систем дозволяє створити графічні побудови, які наочно демонструють процеси, що відбуваються при кристалізації складних
багатокомпонентних систем.
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Завдяки дослідженням визначено, що кристалізація будь-якого
штучного і природного розплаву, підпорядкована законам евтек=
тики, перитектики, безперервної реакційної взаємодії між
розплавом і фазами, що кристалізуються. Це означає, що між мінералами, що утворюються, і розплавом можуть бути три типи
взаємовідношень: евтектичні, перитектичні (переривчастореакційні) та безперервно-реакційні. При цьому всі ці означені
типи можуть виявлятися в складних силікатних розплавах одночасно. Тобто два чи три мінерали одночасно можуть бути присутніми в евтектичних співвідношеннях, а інші – у переривчастореакційних.
Евтектична кристалізація (за законом евтектики). Якщо
дві чи більше речовини, що повністю змішуються в рідкому стані,
при застиганні понижують температуру кристалізації один одного, то вони створюють евтектичну суміш, а точка на діаграмі, що
відповідає найнижчій температурі їхньої спільної кристалізації,
має назву евтектичної точки. При цьому точка плавлення евтектичної суміші значно нижча за відповідну температуру кожного
окремо взятого компонента, що бере участь у системі, а кристалізація починається з речовини, яка міститься в надлишку відносно
евтектики. Таким чином, евтектика – це кількісне співвідно
шення двох або більше компонентів (мінералів), при якому
вони кристалізуються одночасно, зберігаючи під час усього
процесу кристалізації найменшу евтектичну температуру.
Як приклад можна розглянути евтектичну кристалізацію
найпростішої двокомпонентної системи діопсид–анортит. Найдоцільніше це зробити на так званій діаграмі склад–температура
(рис. 9.2). Якщо взяти розплав чистого анортиту, температура
кристалізації якого при атмосферному тиску дорівнює 1553 оС,
то при досягненні цієї температури зникне остання крапля розплаву. Це випливає з так званого правила фаз розплавів чи розчинів, що кристалізуються. Воно має вираз: F = (k + 1) – n, де F
– кількість можливих змін умов кристалізації, k – кількість компонентів, що беруть участь у кристалізації, n – загальна кількість фаз (твердих чи рідких).
Якщо розплав складається з одного анортиту, то k = 1, оскільки система є однокомпонентною; n – дорівнює двом, оскільки в
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системі присутні як розплав, так і кристали анортиту. Таким чином, у точці кристалізації F = (1 + 1) – 2 = 0. При подальшому
зниженні температури кількість можливих умов кристалізації в
системі буде дорівнювати одиниці – це власне зниження температури в застигаючому кристалічному анортиті (F = 1 – 1 + 1 = 1).
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Рис. 9.2. Термічна діаграма системи
діопсид (CaMgSі2O6)–анортит (CaAl2Sі2O8) (за Н. Боуеном)

Якщо до розплаву анортиту додати 15 % діопсидового компонента, то температура кристалізації цієї суміші знизиться з 1553 до
1510 оС. При цьому F знову дорівнюватиме одиниці, оскільки кількість можливих змін також буде дорівнювати одиниці, а кількість фаз – двом (твердій та рідкій). Додавання до анортитового
розплаву 35 % діопсидового компонента знизить температуру початку кристалізації розплаву до 1430 оС. Оскільки склад розплаву
може змінюватися безперервно, то крива, що показує початок кристалізації розплавів з різним співвідношенням анортиту та діопсиду, віддзеркалить температуру кристалізації всіх можливих різноманітних сумішей анортитового та діопсидового компонентів.
Аналогічні закономірності спостерігатимуться і в збагачених
діопсидом сумішей. Якщо температура плавлення чистого діопсиду дорівнює 1390 оС, то додавання, наприклад, 20 % анортиту
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(більш тугоплавкого мінералу) знизить температуру кристалізації
зазначеної суміші до 1360 оС. З діаграми видно, що криві плавлення сумішей, збагачених анортитом або діопсидом, мають перетнутися в евтектичній точці, яка відповідає температурі кристалізації
розплаву при 1274 оС. Останній має склад приблизно 60 % діопсидового компонента і 40 % анортитового. Тобто, якщо вихідний
розплав має зазначений вище склад, то його кристалізація розпочнеться за найнижчої температури (1274 оС), і з самого початку з
нього одночасно почнуть кристалізуватися як анортит, так і діопсид. Це врешті-решт приведе до виникнення породи, складеної на
60 % з діопсиду та 40 % анортиту.
У розплаві, який складається на 85 % з анортитового компонента
(An) і на 15 % з діопсидового (Dі), за температури ~ 1500 оС спочатку з'являться перші кристали анортиту, кількість яких зростатиме
при подальшому зниженні температури, а в залишковому розплаві
відповідно збільшуватиметься частка діопсидової складової. За температури 1450 оС залишковий розплав, урівноважений з кристалами
анортиту, буде вже відповідати складу 25 % Dі і 75 % An. За ще нижчої температури (1300 оС) викристалізується вже близько 70 % (від
загального обсягу) кристалів анортиту, а залишковий розплав (приблизно 30 % загального обсягу) матиме склад, що відповідає 46 %
An та 54 % Dі. Кристалізація одного анортиту буде продовжуватися
власне до евтектичної точки E = 1274 оС, після чого до нього приєднається також друга кристалічна фаза – кристали діопсиду, які кристалізуватимуться до повного затвердіння суміші.
Таким чином, з наведених прикладів можна визначити, що
кристалізація за законом евтектики має такі особливості:
1. Мінерал/мінерали, які виділилися з розплаву, не змінюють
свого складу до кінця кристалізації й не вступають у реакційну
взаємодію ні між собою, ні з розплавом. Вилучення утворених
кристалів не змінює подальшого напрямку кристалізації.
2. Послідовність виділення мінералів з розплаву визначається
не стільки температурою їхньої кристалізації (плавлення), скільки складом розплаву і концентрацією того чи іншого компонента. При цьому першими кристалізуються надевтектоїдні компоненти – надлишкові відносно евтектики мінерали.
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3. Температура початку кристалізації розплаву залежить від
складу останнього. Водночас додавання до нього іншого компонента навіть з більшою температурою кристалізації приводить
до зменшення температури кристалізації суміші.
4. Склад останньої порції розплаву при закінченні процесу
кристалізації не залежить від складу вихідного розплаву і завжди визначений, евтектоїдний.
5. Температура кристалізації евтектики залежить від літостатичного та флюїдного тиску. Збільшення літостатичного тиску
веде до підвищення температури евтектики та її зміщення. Підвищення флюїдного тиску також приведе до зміщення точки
евтектики, але вже зі зниженням температури.
Кристалізація за законом перитектики та інконгруентне
плавлення (як зворотний процес) можливі тільки в тих випадках,
коли в системі з кількох компонентів є сполучення проміжного
складу з прихованою точкою плавлення.
При кристалізації подібних розплавів утворюються сполуки,
які за відповідної температури починають реагувати з розплавом, утворюючи кристали нового складу. Цей тип кристалізації
найбільш поширений в ряду фемічних мінералів. Як приклад
можна розглянути двокомпонентну систему форстерит–
кремнезем (Mg2SіO4 – SіO2) (рис. 9.3).
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Рис. 9.3. Термічна діаграма системи форстерит–кремнезем:
(діаграма Е. Андерсена та Н. Боуена, 1914,
з доповненнями Дж. Грейга, 1927)
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При кристалізації розплаву "А" спочатку за температури близько 1850 оС почнуть кристалізуватися кристали форстериту.
Подальше зниження температури буде супроводжуватися збільшенням кількості кристалів форстериту з одночасним зростанням у залишковому розплаві кремнезему. За температури
1557 оС між розплавом, кількість якого становить близько 25 %
(точка Р), і кристалами форстериту (75 % суміші) почнеться реакція з утворенням кліноенстатиту. Унаслідок цієї реакції повністю витратиться весь розплав. Кристалізація закінчиться, коли
кристалічний агрегат матиме склад приблизно 33 % кліноенстатиту та 67 % форстериту.
При кристалізації розплаву B, який за складом відповідає енстатиту, за температури 1700 оС починають виділятися кристали
форстериту. При досягненні температури 1557 оС між розплавом
складу Р і кристалами форстериту пройде реакція, у результаті
якої одночасно зникнуть і розплав, і кристали форстериту.
Розглянута система форстерит–кремнезем має велике петрологічне значення, оскільки вона ілюструє процеси кристалізації
олівінів і піроксенів. Реакційні облямівки ромбічного піроксену
досить часто спостерігаються навколо олівіну. Вони виникають
тоді, коли реакція між олівіном і розплавом не дійшла до кінця
(тобто внаслідок різкого падіння температури кристали олівіну
не встигли прореагувати з розплавом) або внаслідок повного
витрачання кремнезему розплаву. Кристалізація за законом перитектики має такі особливості:
1. Кристали за певної температури вступають у реакційну взаємодію з розплавом, унаслідок чого утворюється новий мінерал.
2. Порядок кристалізації мінералів строго визначений і не залежить від складу вихідного розплаву.
3. Температура початку і закінчення кристалізації та склад останньої порції розплаву певною мірою залежить від складу суміші.
4. Вилучення раніше утворених кристалів різко змінює напрямок наступної кристалізації.
5. Перитектична кристалізація можлива тільки у випадках,
коли в системі з кількох компонентів є сполуки з проміжним
складом і прихованою точкою плавлення.
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Кристалізація за законом безперервно=реакційної вза=
ємодії (з утворенням твердих розчинів). Більшість мінералів
вивержених порід належать до твердих розчинів – ізоморфних
сумішей двох чи більше компонентів. Наприклад, олівіни утворюють ізоморфну суміш форстериту та фаяліту, ромбічні піроксени – енстатиту та феросиліту, плагіоклази – анортиту та альбіту, калішпати – калішпату й альбіту. Тому кристалізація розплавів, з яких кристалізуються суміші, має велике значення для
вирішення петрологічних питань.
На діаграмі (рис. 9.4) показано процес кристалізації добре
експериментально вивчених ізоморфних сумішей анортиту–
альбіту. Температура кристалізації анортиту при атмосферному
тиску, як нам уже відомо, дорівнює 1553 оС. При додаванні до
анортиту альбіту температура початку кристалізації суміші поступово знижуватиметься аж до температури 1100 оС, коли в суміші залишиться тільки один альбіт. Хід початку кристалізації
суміші та склад розплаву на діаграмі відображає верхня (ліквідусна) крива; нижня крива показує склад твердої фази та температуру її кристалізації (солідусна крива). Таким чином, крива солідусу відображує зміну складу твердої фази при зниженні температури кристалізації розплаву, а відповідна зміна складу остаточного розплаву буде фіксуватися на кривій ліквідусу. Наприклад,
якщо вихідний розплав відповідає складу суміші в 40 % альбіту
(Ab) та 60 % анортиту (An), кристалізація його почнеться за температури приблизно 1475 оС, тобто в точці А на ліквідусній кривій. За цієї температури з розплаву почне кристалізуватися плагіоклаз, склад якого визначатиметься точкою B на солідусній кривій (87 % An, 13 % Ab). Кристалізація підвищеної основності плагіоклазу (порівняно з вихідним розплавом) приведе до збагачення залишкового розплаву альбітовим компонентом. Подальше
зниження температури сприятиме збагаченню альбітовою складовою як розплаву, так і плагіоклазу, який утворюється. За температури 1425 оС у тверду фазу перейде приблизно 50 % розплаву. Склад плагіоклазу відповідатиме № 80, а розплаву – 60 %
Ab і 40 % An. Таким чином, кількість розплаву зі зниженням
температури буде постійно зменшуватись, а склад його все більше збагачуватись альбітовою складовою. За температури
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1325 оС кількість залишкового розплаву зменшиться до нуля.
Склад його останньої порції збагатиться альбітом і визначатиметься точкою С (80 % Ab і 20 % An), а останній виділений плагіоклаз буде знаходитися в рівновазі з цим розплавом і відповідати складу вихідного розплаву (точка D).
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Рис. 9.4. Термічна діаграма системи альбіт (NaAlSі3O8)–
анортит (CaAl2Sі2O8) (за Н. Боуеном)

При нормальному ході кристалізації (повільне застигання)
склад розплаву та виділених кристалів буде змінюватися безперервно. Оскільки утворені кристали встигають повністю
прореагувати із залишковим розплавом, на них не залишається
сліду реакцій. Якщо ж охолодження відбувається досить швидко, то рівноваги між твердою фазою і розплавом не настає, а в
породі утворюються кристали зональної будови з поступовою
зміною складу від центра до периферії. Отже, при кристалізації
вулканічних порід, яка здійснюється досить швидко, майже
завжди виникають плагіоклази зональної будови. Водночас в
інтрузивних породах аналогічного складу утворюються кристали без слідів зональної будови.
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Таким чином, особливості кристалізації за схемою безперервно-реакційної взаємодії такі:
1) упродовж усього процесу кристалізації відбувається безперервно-реакційна взаємодія кристалів, що виділилися, із залишковим розплавом, унаслідок чого склад кристалів і розплаву
безперервно змінюється;
2) температура визначає не тільки кількісні співвідношення
рідини та кристалів, але й склад кристалів;
3) збільшення літостатичного тиску змінює нахил ліквідусних і солідусних кривих, а також температурний інтервал кристалізації;
4) додавання більш тугоплавкого компонента до легкоплавкого підвищує температуру початку кристалізації.
У природних умовах кристалізація розплавів може здійснюватись одночасно за всіма розглянутими вище законами. У вулканічних породах – долеритах, базальтах досить часто спостерігається рання кристалізація зональних вкраплеників плагіоклазу, тобто надлишкового відносно евтектики компонента за законом безперервної реакційної взаємодії. У цементуючій основній
масі таких порід майже одночасно утворюються плагіоклази і
піроксени за евтектоїдним принципом. Нарешті, досить часто в
магматичних породах зустрічаються реакційні облямівки піроксенів навколо олівінів, що свідчить про незавершеність процесу перекристалізації олівіну із заміщенням його піроксеном за
законом перитектичної кристалізації.

9.3. Виникнення й еволюція магм
Причини утворення магм на сьогодні залишаються ще значною мірою дискусійними. Це пов'язано з тим, що їхнє виникнення недоступно безпосередньому спостереженню. Навіть про
їхнє існування можна судити лише за побічними даними. Водночас великий обсяг експериментальних досліджень з термодинамічних умов плавлення різноманітних порід, набутий досвід
глибинного зондування надр і численні польові петрографічні
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спостереження свідчать про те, що магми можуть генеруватися
в земній корі та верхній мантії внаслідок:
а) часткового плавлення при зниженні загального літостатичного тиску (напр., у зонах глибинних розломів або при висхідних орогенічних рухах);
б) привнесення в породи, що близькі до стану плавлення, перегрітих флюїдів і, зокрема, води, які сприяють зниженню температури плавлення силікатів;
в) утворення вторинних магм під впливом більш високої температури вкорінених розплавів. Наприклад, виникнення в земній корі кислого (евтектоїдного) розплаву при вкоріненні високотемпературних ультраосновних або основних магм;
г) розігріву вище точки плавлення окремих типів порід при
радіоактивному розпаді;
д) магматичного заміщення – взаємодії високотемпературних
відновних мантійних флюїдів із вмісними породами з вибірковим заміщенням їх флюїдно-силікатними розплавами.
За уявленнями Д. С. Коржинського, фільтрація через гірські
породи флюїдів, що виділяються при дегазації мантії, викликає
спочатку їхній метаморфізм (високотемпературну перекристалізацію), потім метасоматизм (перекристалізацію зі зміною хімічного складу порід унаслідок привнесення-виносу хімічно активних компонентів) і, нарешті, вибіркове розплавлення вихідних
порід. Таким чином, високотемпературні флюїди завдяки хімічній активності змінюють склад вмісних порід, наближаючи його
до складу магматичного розплаву, та сприяють їхньому розплавленню. Магматичне заміщення здійснюється з обмеженим
впливом вмісних порід на склад виниклої магми.
Цілком імовірно, що в умовах високого літостатичного тиску
в нижній корі та верхній мантії деякі з цих факторів можуть діяти одночасно. Так, процеси розтягання земної кори в зонах глибинних розломів або висхідний її рух з паралельною інтенсивною ерозією будуть супроводжуватися зменшенням літостатичного тиску та підтоком у зони пониженого тиску флюїдів. Це
призведе до зниження температури плавлення порід і до можливого виникнення розплавів. Вважається також, що глибинні високотемпературні флюїди є носіями глибинного тепла, яке
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сприяє плавленню порід кори та верхньої мантії. Піднімаючись
ослабленими зонами – зонами пониженого тиску, перегріті флюїди сприяють додатковому розігріву порід верхньої мантії, що
перебувають у стані нестійкої рівноваги, та їхньому частковому
або повному розплавленню.
Склад розплавів після виникнення не залишається постійним,
він еволюціонує, змінюючись під час руху до поверхні. При
цьому вони мігрують до поверхні двома шляхами: проникненням у тектонічно ослаблені зони – тріщини і порожнини, і магматичним заміщенням. Проникнення в порожнечі − найхарактерніше для перегрітих ультраосновних і основних магм, які характеризуються високою текучістю і здатністю заповнення тріщин та інших порожнин у земній корі. Таке явище виявляється у
верхніх горизонтах земної кори і здійснюється за обмеженої
взаємодії розплавів із вмісними породами. Магматиче замі=
щення припускається для формування велетенських гранітоїдних масивів, оскільки уявити існування таких величезних порожнеч у земній корі неможливо. Воно передбачає переміщення
досить низькотемпературних, а тому в'язких магм кислого та
середнього складу шляхом міграції магматичних розплавів у
глибинних умовах завдяки інфільтраційним потокам трансмагматичних флюїдів. Ця суміш летких компонентів просочується
через магму і насичується хімічно активними складовими, які
вступають у реакцію із вмісними породами з паралельним виносом компонентів, надлишкових відносно евтектики. Оскільки
процес взаємодії хімічно активних речовин супроводжується
плавленням порід у момент досягнення ними евтектичного
складу, остільки вкорінення магматичних розплавів здійснюється завдяки засвоєнню первинною магмою вмісних порід.
Потрапляючи в нові термодинамічні умови верхніх горизонтів
Землі, первинні магми пристосовуються до них, змінюючи свій
склад. Одним із процесів зміни магм, унаслідок якого первинна
однорідна магма перетворюється на її похідні з іншим складом,
називається магматичною диференціацією. Головними факторами диференціації є не тільки зміна термодинамічних умов, але
й гравітація, асиміляція, рух тощо. Розрізняють кілька типів диференціації: кристалізаційну (розділення твердих фаз у процесі
кристалізації) і власне магматичну, або лікваційну.
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Диференціація в рідкому стані чи виникнення двох незмішуваних рідин називається ліквацією. Вона може відбуватися при
зниженні температури. Незмішувані рідини спочатку з'являються у вигляді краплин підлеглої фази відносно головної, що їх
оточує, наприклад виникнення хондр у хондритах або варіолей у
варіолітових базальтах. При існуванні достатньої різниці в
щільності цих рідин можлива міграція вверх менш щільної фази,
злиття краплинок і утворення самостійного розплаву, відмінного від материнського (рис. 9.5).

Pl

Px

1
2

Рис. 9.5. Ліквація залишкового розплаву в інтерстиціях
між зернами плагіоклазу (Pl) та піроксену (Px) в толеїтовому базальті
(за даними А. Р. Філпотса, 1979):
1 – високозаломлювальне буре скло піроксен"магнетитового нормативного
складу; 2 – світле скло, збіднене залізом з нижчим показником заломлення

Чітко встановлена незмішуваність сульфідних і силікатних
розплавів, яка відіграє важливу роль у формуванні деяких сульфідних рудних тіл. Водночас явища ліквації певно не дуже поширені, на що 1928 р. вказував Н. Боуен.
Диференціація внаслідок послідовної розкристалізації розплавів з переміщенням і просторовим відособленням мінеральних фаз, що виникли в процесі кристалізації, називається крис=
талізаційною диференціацією. Це процес послідовного вилучення з розплавів ранніх найбільш основних і найбільш магнезіальних мінералів, за рахунок чого залишкові порції розплаву
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збагачуються кремнеземом, лугами, леткими компонентами та
залізом відносно магнію.
Близьким за змістом до диференціації є термін фракціону=
вання, який визначає сукупність процесів, що призводять до
розділення твердих і рідинних фаз у магмі, що кристалізується, і
ускладнюють нормальний хід реакції кристалів з розплавом.
Затвердіння магми звичайно проходить, як зазначалося вище,
у деякому інтервалі температур, а не за якоїсь визначеної температури. Тому будь-яка магма в температурному інтервалі між
солідусом і ліквідусом складена із суміші твердої та рідкої фаз,
тобто вміщує суспензовану в рідині певну кількість кристалів.
При цьому тверда фаза може складатися з одного чи кількох мінералів, склад кожного з яких, як і всіх разом узятих, відрізняється від складу материнського розплаву. Наприклад, базальтові
магми в інтервалі температур між ліквідусом і солідусом можуть містити кристали олівіну, склад яких значно відрізняється
від розплаву, що його вміщує, принаймні більшим вмістом магнію та меншим кремнезему. Рання кристалізація олівіну обумовлює накопичення в залишковому розплаві кремнезему, кальцію, алюмінію, лугів та інших компонентів, що не ввійшли до
складу утвореного олівіну, або ввійшли в кількостях набагато
менших, ніж вміст цього компонента (у даному випадку SіO2) у
материнському розплаві. Такі кристали завдяки гравітаційній
сепарації утворюють цілі шари, збагачені продуктами ранньої
кристалізації. Вони й одержали назву кумулатів. Наприклад,
при повільній кристалізації базальтового розплаву олівіни можуть осідати на дно магматичної камери, утворюючи ультраосновні породи – дуніти. Одночасно з формуванням кумулатів рідина, що залишається в магматичній камері, буде прогресивно
змінювати свій склад й іноді прориватися на поверхню, утворюючи серії лав змінного складу.
Якщо з кумулату, який виник у придонній частині, відібрати зразки та проаналізувати їх, то можна зробити помилкові висновки про
існування дунітового розплаву, з якого кристалізувалася ця порода.
Тому правильна інтерпретація способу утворення порід залежатиме
від нашої здатності визначити їхню кумулятивну природу.
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Принципи кристалізаційної диференціації визначено Н. Боуеном (1928). Досліджуючи реакційні взаємодії між мінералами
та враховуючи експериментальні дані, він визначив послідовність кристалізації мінералів з магм у вигляді двох реакційних
рядів: переривчасто-реакційного ряду фемічних мінералів (олівін – піроксен – рогова обманка – біотит) і безперервнореакційного ряду салічних мінералів ( основні плагіоклази – середні плагіоклази – кислі плагіоклази) (рис. 9.6). У кожному
ряду мінерал, розташований вище, унаслідок реакції з розплавом дає мінерал, розташований нижче.
(Шпінель)
Анортит
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Рис. 9.6. Схематичне зображення співвідношення головних
мінералів у магматичному розплаві (за О. Заварицьким, 1955)

Кожному члену першого ряду відповідає член другого ряду,
причому їхня сумісна кристалізація відбувається за законами
евтектики. Реакційний принцип Н. Боуена є характерним для
серій порід з так званим боуеновським трендом диференціації
(для порід з нормальним співвідношенням магнію та заліза).
Збільшення в породах вмісту заліза відносно магнію може призвести до зворотної послідовності кристалізації – спочатку піро308

ксени, а потім високозалізисті олівіни. Існують й інші фактори
зміни боуенівського тренду диференціації. Зокрема, як буде показано нижче, на порядок кристалізації великий вплив мають
склад і вміст розчинених у розплаві флюїдів.
На порядок кристалізації істотно впливає флюїдно=
магматична диференціація. Магми містять у собі деяку кількість летких компонентів, найголовнішими серед яких є H2O та
CO2. Вони розчинені в розплаві. При зменшенні тиску або при збільшенні концентрації флюїдів у розплаві внаслідок кристалізації
мінералів, які їх не містять, вони виділяються у вигляді пухирців.
Останні при підйомі захоплюють із собою найбільш рухомі компоненти, зокрема луги, і збагачують цими компонентами залишкові розплави та пневматолітово-гідротермальні розчини. Крім того,
у розчиненому стані флюїди активно впливають на процеси еволюції та становлення розплавів. Вони змінюють порядок кристалізації мінералів, і відповідно склад залишкових розплавів і характер
магматичної диференціації.
Нарешті, флюїди визначають кислотно-лужну та окисновідновну обстановки кристалізації, які досить інтенсивно впливають на порядок виникнення мінералів. При кристалізації базальтових розплавів у різко відновних умовах має місце така послідовність кристалізації: Pl → Px → Mt. При кристалізації тих
же розплавів у помірно відновних умовах має місце послідовність Px → Pl → Mt, а в оксидних умовах при надлишку кисню
− Mt → Px → Pl.
Зміна порядку кристалізації значно впливає на напрямок еволюції розплаву. У першому випадку залишкові розплави еволюціонують у напрямку підвищення їхньої залізистості та відносної меланократовості (фенеровський тренд диференціації); у
другому – у напрямку зростання їхньої лейкократовості та кислотності (нормальний хід диференціації). У третьому випадку
диференціація призводить до утворення залишкового розплаву
анортозитового або лужного складу.
Усі розглянуті шляхи еволюцій розплавів відповідають їхній
зміні в закритій системі (без взаємодії із вмісним середовищем).
Водночас більшість магматичних розплавів еволюціонують у відкритих системах, оскільки взаємодіють з гірськими породами тих
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частин земної кори, в яких вони містяться. Магма, що зародилася
(первинна магма), починає підніматися до поверхні й на цьому
шляху вступає в контакт із вмісними породами, які за складом
відрізняються від первинної магми і з якими вона не перебуває в
хімічній рівновазі. Відбувається процес часткового або повного
розчинення (розплавлення) та засвоєння первинною магмою вмісних порід, який називається асиміляцією. При цьому частина
речовини переходить у розплав, а інша залишається у вигляді тугоплавкого залишку. Магми, що містять залишки асимільованого
матеріалу, звуться контамінованими. Оскільки магми на своєму
шляху постійно прагнуть досягти рівноваги з новими вмісними
породами, їхній склад може постійно змінюватися.
При взаємодії розплавів, насичених флюїдами із вмісними породами, склад яких різко відрізняється від складу розплаву, виникають гібридні породи. Вони можуть виникнути також унаслідок змішування двох магм різного складу. Гібридні породи легко
визначаються тільки в тих випадках, коли вони мають у своєму
складі уламки чужорідного матеріалу (ксеноліти). Але з часом
такі незасвоєні ксеноліти вступають у реакцію з магмою, що їх
оточує, і розчиняються в ній. Гібридні породи поширені в крайових частинах інтрузивних масивів особливо кислого складу.
Виходячи з означеного вище, можна визначити поняття пер=
винної магми як магми, що не зазнала процесів фракціонування, асиміляції та гібридизму.

Запитання для самоконтролю
1. Що таке магма?
2. З яких компонентів складається магма?
3. Від чого залежить склад магматичних розплавів, що
утворюються в земних надрах?
4. Який взаємозв'язок між складом магматичного розплаву
та його фізичними властивостями?
5. Як флюїди, що розчинені в магмі, впливають на темпера"
туру та перебіг кристалізації?
6. На які параметри розплаву впливає флюїдний тиск води?
7. Що таке солідус і ліквідус?
8. Які основні закони кристалізації силікатних розплавів?
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9.Які головні особливості кристалізації за законом евтектики?
10. Які головні особливості кристалізації за законом пери"
тектики?
11. Які головні принципи кристалізації за законом безпе"
рервної реакційної взаємодії?
12. За яким законом кристалізується базитовий розплав?
13. За яким законом кристалізується гранітовий розплав?
14. Унаслідок яких процесів у надрах Землі може виникати
магматичний розплав?
15.Що таке магматичне заміщення і де воно може відбуватися?
16. Що таке магматичне фракціонування?
17. У чому полягає флюїдно"магматична диференціація?
18. Що таке первинна магма?
19. У чому полягає процес асиміляції?
20. Які магми називають контамінованими?
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ГЛАВА 10
Поняття про асоціації,
формації та комплекси
магматичних гірських порід
10.1. Історія питання
Перші свідчення про закономірні природні асоціації магма
тичних гірських порід містяться в низці геологічних і петрографічних праць другої половини XІX ст., але найповніше це питання було досліджено російським петрографом Ф. Ю. ЛевінсономЛессінгом. Саме в його наукових працях, присвячених Олонецьким діабазам (1888), було доведено доцільність виокремлення
петрографічних формацій як закономірних асоціацій магматичних порід. На думку Ф. Ю. Левінсона-Лессінга, різноманітні за
складом зеленокам'яні діабазові породи Олонецької структури
пов'язані між собою стратиграфічно та генетично й становлять
одну формацію. Учений виокремив (1900 р.) і описав габропіроксеніт-дунітову формацію Дєнєжкіна Каменя на Уралі. Ці
прогресивні ідеї про необхідність вивчення природних асоціацій
магматичних порід тривалий час не поширювалися й не використовувалися в геологічній практиці.
Пізніше, у ХХ ст., свої погляди про закономірні угруповання
магматичних порід висловили В. М. Гольдшмідт, Г. В. Тіррель та
деякі інші закордонні дослідники. В. М. Гольдшмідт виокремив
родини вивержених порід, об'єднавши їх у просторово пов'язані
геологічно одновікові генетично споріднені сукупності порід.
Г. В. Тіррель у кількох працях розглядав споріднені групи вивержених порід, до яких входили різні за складом, але пов'язані подібністю мінералогічних і хімічних особливостей, породи. Уявлення цих учених про родини й споріднені групи вивержених порід у
загальних рисах близькі до сучасних поглядів на магматичні формації та комплекси.
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Вагомий внесок у розвиток учення про магматичні формації
зробили О. М. Заварицький, Ю. О. Білібін, Г. Д. Афанасьєв,
В. С. Коптєв-Дворніков, Ю. О. Кузнєцов та ін. Так, О. М. Заварицький (1944), досліджуючи проблеми петрохімії магматичних порід, узагальнив дані щодо новітніх угруповань вулканічних порід і описав багато типових для них природних асоціацій.
Використовуючи для порівняння природних асоціацій спеціально розроблений метод перерахунку й побудови векторної діаграми, він виокремив 10 еталонних асоціацій вулканічних порід.
Ю. О. Білібін (1955) не тільки виокремив і коротко описав деякі
типові магматичні комплекси, а й запропонував класифікацію їх
на тектонічній основі.
Особлива заслуга в розвитку й становленні вчення про магматичні формації належить Ю. О. Кузнєцову, який запропонував кілька схем їхньої класифікації, сформулював принципи їхнього виокремлення і, нарешті, уперше в геологічній літературі
зробив докладний і систематичний опис головних типів. З виходом у 1964 р. його фундаментальної праці "Главные типы магматических формаций" учення про магматичні формації перетворилося на самостійний розділ геології.
Після цього було опубліковано багато статей і монографій, в
яких описано різноманітні природні асоціації магматичних порід, розглянуто теоретичні питання вчення й принципи виокремлення магматичних комплексів і формацій. Узагальненням цих
робіт з опису й картуванню магматичних комплексів на території Радянського Союзу стала "Карта магматических формаций
СССР" масштабом 1:2 500 000, видана 1971 р. за редакцією
Д. С. Харкевича і В. Н. Москальової, а також монографія "Типы
петрографических провинций СССР" В. Н. Москальової та Є. Т.
Шаталова (1974).
В Україні фаціальний аналіз магматичних порід докембрію
Українського щита дістав розвиток завдяки працям М. П. Семененка, І. С. Усенка, Г. І. Каляєва, І. Б. Щербакова, К. Ю. Єсипчука.
Ними було визначено формаційну належність вулканітів зеленокам'яних поясів Середнього Придніпрів'я, здійснено поділ ранньодокембрійських гранітоїдів на апопелітові та апобазитові серії, що
збіглося із зарубіжним серіальним поділом гранітоїдів на І- та
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S-типи. К. Ю. Єсипчуком було деталізовано схему класифікації
гранітоїдних формацій Українського щита, а завдяки формаційним розробкам К. І. Свєшнікова визначено вулканоплутонічні та
плутонометаморфічні формації докембрію.

10.2. Природні асоціації
магматичних гірських порід
Виокремлюючі природні асоціації магматичних гірських порід, дослідники простежують зв'язки між конкретними сукупностями магматичних порід і певними геодинамічними обстановками й стадіями еволюції літосфери. Такі зв'язки дають змогу
визначити певні петрографічні одиниці, які називають магма
тичними комплексами, або конкретними магматичними
формаціями. Вони є асоціаціями близьких за часом утворення
(геологічно синхронних) магматичних порід та їхніх похідних,
що становлять єдині інтрузивні масиви (тіла) або вулканічні товщі в межах одного структурного підрозділу конкретної геоструктури й характеризуються деякою спільністю речовинного
складу, будови та співвідношення з навколишнім середовищем.
Члени комплексів мають фазові й фаціальні взаємозв'язки, що
свідчить про спільність їхнього утворення в певній геодинамічній обстановці протягом періоду формування конкретної структурно-формаційної зони. Магматичні комплекси об'єднують
групи магматичних тіл, що розташовані в однотипних геологічних структурах, належать до певних етапів їхнього розвитку й
мають відносно постійний якісний набір порід (головних членів
породного парагенезису) з характерними мінералогічними, петрографічними, петрохімічними та геохімічними особливостями,
що закономірно повторюються в різних геологічних тілах (масивах, вулканогенних товщах). У часі комплекси мають відокремлюватися один від одного перервами, які фіксуються в геологічному літописі, а в просторі – належністю до різних структурно-формаційних зон або їхніх окремих структурних елемен314

тів. Магматичні породи, що близькі за віком і складом, але розвинені в істотно різних структурних зонах, належать до різних
магматичних комплексів.
Кожному комплексові дається індивідуальна назва, що містить
географічну назву, петрографічний образ (за переважними або найхарактернішими видами гірських порід, які входять до його складу)
та геологічний вік. За фаціальними ознаками магматичні комплекси
поділяють на вулканічні, плутонічні та гіпабісальні. Поряд із цим у
регіональних геологічних дослідженнях виокремлюють вулканоп
лутонічні комплекси, або асоціації, тобто сукупність суміщених у
просторі вулканічних і плутонічних порід, що утворилися протягом
певного, відносно короткого часового інтервалу.
Дослідниками природних асоціацій магматичних гірських
порід визначено головні ознаки, за якими слід виокремлювати
магматичні комплекси. Розглянемо ці ознаки:
Просторова зближеність тіл магматичних порід у ме
жах однієї структурноформаційної зони. Певні труднощі
виникають у зв'язку з наявністю тектонічних структур, які перетинають кілька структурно-формаційних зон. У цьому випадку
масиви одного комплексу можуть бути розвинені водночас у
сусідніх структурно-формаційних зонах.
Близькість геологічного віку – необхідна умова об'єднання різних за складом порід у комплекси. Ця ознака застосовується порізному, що пов'язано з недостатньою точністю датування багатьох
комплексів, а також з різною тривалістю їхнього формування. Деякі дослідники вважають, що в природі існують магматичні комплекси, стиснуті й розтягнуті в часі. Перші з них формуються протягом порівняно невеликих періодів геологічної історії, які відповідають тривалості ярусів, систем або навіть їхніх частин. До таких
комплексів належить, наприклад, Памбацький магматичний комплекс Вірменії, становлення якого відбулося в межах верхнього
еоцену. Комплекси, розтягнуті в часі, характеризуються набагато
більшою тривалістю утворення, і становлення їх відбувається протягом цілих геологічних періодів, а іноді й кількох періодів. Наприклад, Зміїногорський комплекс на Рудному Алтаї формувався
протягом кам'яновугільного й пермського періодів.
Дані про тривалість формування ефузивних комплексів дають змогу припустити, що час, необхідний для становлення ма315

гматичних комплексів, взагалі має бути порівняним з часом
утворення ярусів, систем або їхніх частин.
Однотипне положення в тектонічних структурах – також важлива умова об'єднання різних за складом магматичних
порід у комплекси. Під цим розуміють зв'язок магматичних порід з якоюсь структурно-формаційною зоною або навіть з окремими її структурними елементами. При цьому близькі за віком
магматичні комплекси в сусідніх структурно-формаційних зонах
часто істотно відрізняються. Проте це не виключає прояву одного й того самого магматичного комплексу в сусідніх структурно-формаційних зонах, якщо він пов'язаний з розвитком різних
тектонічних структур, які перетинають різні зони.
Петрографічні особливості відіграють значну роль при
об'єднанні магматичних утворень у комплекси. Магматичні комплекси різняться насамперед набором порід. Саме характер петрографічної асоціації дає змогу вже в польових умовах з достатньою достовірністю відрізняти за цією ознакою навіть близькі за
складом комплекси. Як правило, для комплексу характерна видержаність видового складу порід, хоч кількісне співвідношення
їх у різних масивах одного комплексу може істотно змінюватися. Наприклад, Лисянський габро-піроксеніт-дунітовий комплекс Східного Саяну містить певний набір порід – габро, піроксеніт, дуніти, але кількісне співвідношення їх у різних масивах
варіює в широких межах.
Мінералогічні особливості із цих особливостей різних типів
порід одного комплексу найбільше значення мають: наявність
типових (наскрізних) мінералів, специфічність їхнього складу,
закономірні зміни складу деяких груп породотвірних мінералів,
близькість набору та вмісту акцесорних мінералів. Мінераламиіндикаторами родинної близькості порід найчастіше є такі породотвірні мінерали, як анортоклаз, гіперстен, олівін тощо. Часто
для порід одного комплексу характерні мінерали зі специфічними
особливостями складу (олівін підвищеної залізистості, плагіоклаз
підвищеної основності тощо). Далеко не останню роль відіграє і
вміст деяких мінералів у різних породах комплексу. Це виражається в підвищених концентраціях того чи іншого мінералу в усіх
або в більшості типів порід комплексу. Для деяких комплексів
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типовими є підвищений вміст кварцу або калінатрового польового шпату чи плагіоклазу в усіх типах порід. Закономірні зміни
складу окремих груп породотвірних мінералів найяскравіше виявляються під час спостережень за темноколірними мінералами
(олівінами, піроксенами, амфіболами). Наприклад, у лужних і
ультраосновних породах Меймеча-Котуйського комплексу на
Сході Росії, до складу якого входять олівініти, перидотити, піроксеніти, лужні піроксеніти, ійоліти, нефелінові сієніти, від ранніх
фаз інтрузії до пізніх закономірно змінюється склад піроксенів
(від авгіту в перидотитах і піроксенітах до титанавгіту в лужних
піроксенітах і до егірин-авгіту в ійолітах і нефелінових сієнітах).
Для кореляції й поділу магматичних утворень мають значення
набір і склад акцесорних мінералів, а також їхні кількісні співвідношення. Відмінність між комплексами за цими ознаками визначається не лише особливостями складу вихідних магматичних розплавів, а й процесами їхньої взаємодії із вмісними породами.
Петрохімічні особливості. Різні магматичні комплекси навіть з близьким петрографічним складом часто добре різняться
особливостями хімізму, що виявляється за допомогою різних
петрохімічних перерахунків. На петрохімічних діаграмах за наявності значної кількості хімічних аналізів будуються варіаційні
криві, які фіксують зміни петрохімічних особливостей різних
членів одних комплексів. За напрямком варіаційних кривих часто дуже чітко вирізняються магматичні комплекси, які належать
до різних формацій навіть тоді, коли вони мають близький петрографічний склад. З іншого боку, магматичні комплекси, які
належать до однієї формації, дуже схожі за варіаційними лініями. Останнім часом у формаційних дослідженнях набуває значення також віднесення порід до однієї з петрохімічних серій за
лужністю – толеїтової, вапнисто-лужної, сублужної та лужної.
Для аналізу хімізму порід магматичних комплексів широко
використовуються методи математичної статистики, що дають
змогу з'ясувати кореляційні залежності різних петрогенних елементів, які часто є специфічними для різних магматичних комплексів. Добуті в такий спосіб результати можуть застосовуватися для обґрунтування виокремлення магматичних комплексів,
а також при порівнянні їх.
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Геохімічні особливості – це закономірності розподілу в породах рідкісних і розсіяних елементів, які називають елементамидомішками, або акцесорними елементами. Більшість дослідників
доходять висновку про доцільність вивчення елементів-домішок
для виокремлення й кореляції магматичних комплексів. При цьому використовується не лише якісний набір елементів-домішок,
але й їхні вміст і співвідношення.
Склад і вміст елементів-домішок можуть вивчатись як у породах загалом, так і в окремих породотвірних мінералах, що формують ці породи. Є численні свідчення про те, що за набором
елементів-домішок можна розрізняти навіть близькі за складом
магматичні комплекси різного віку. Цей висновок підтверджується результатами вивчення гранітоїдів Забайкалля, Бетпакдали
й багатьох інших регіонів.
Перелік елементів-домішок, які використовуються для визначення формаційної спорідненості порід, залежить від набору
порід в асоціації та аналітичних можливостей. Вивчення елементів-домішок у магматичних породах і в окремих породотвірних
мінералах дає дослідникові матеріал, який допомагає не лише
виявити геологічні особливості магматичних комплексів, а й
обґрунтувати правильність виокремлення їх.
Петрофізичні особливості порід широко використовуються
під час оконтурювання інтрузивних тіл, поділу їх на породи різних фацій і фаз інтрузії, а також віднесення масивів до того чи
іншого комплексу. Петрофізичні дослідження особливо ефективні для вивчення інтрузивних утворень на закритих територіях, а
також німих ефузивних товщ. При цьому для використання петрофізичних методів у регіоні, що вивчається, спочатку має проводитися петрофізичне вивчення еталонних масивів, і тільки після цього петрофізічні особливості можуть застосовуватися для
поділу магматичних утворень.
Відносячи породи й масиви до певних магматичних комплексів, часто використовують дані магнітних, радіологічних і гравітаційних знімань. Намагніченість і радіоактивність порід різних
комплексів віддзеркалюють не тільки їхній склад, а й специфіку
умов утворення. Застосування гравітаційних даних обмежується
випадками, коли магматичні комплекси істотно відрізняються за
петрографічним складом або за морфологією плутонів.
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Досвід застосування геофізичних методів досліджень у регіональних геологічних роботах показує, що геофізичні закономірності, якими характеризуються магматичні комплекси різного
віку, видержуються в основному тільки в межах окремих регіонів
або складчастих областей і не є загальними. Проте є й деякі спільні риси в зміні петрофізичних характеристик магматичних
комплексів у межах відносно великих регіонів. Наприклад, радіоактивність гранітоїдних порід зазвичай зменшується від ранніх
комплексів до пізніших, а граніти наймолодших комплексів характеризуються найінтенсивнішими за амплітудою негативними
гравітаційними аномаліями.
Умови формування магматичних тіл. Усі розглянуті вище
ознаки тісно пов'язані між собою й великою мірою визначаються
умовами формування магматичних тіл, тобто їхньою фаціальністю.
З'ясовано, що в природі є три типи магматичних комплексів за цією
ознакою: вулканічний, плутонічний і вулканоплутонічний (ефузивно-інтрузивний). У комплексах першого типу містяться переважно
вулканічні породи, другого – плутонічні. Вулканоплутонічні комплекси характеризуються тісним зв'язком ефузивних та інтрузивних
порід. У цьому разі інтрузивні й вулканічні породи мають не лише
просторовий, структурний і віковий зв'язки, а й загальні риси речовинного складу, що свідчить про їхню генетичну спорідненість.
Жодна з конкретних ознак не може бути критерієм правильності виокремлення магматичного комплексу. Тому поділ магматичних утворень на геолого-генетичні групи (комплекси) –
дуже складне завдання. Його можна розв'язати лише з використанням багатьох розглянутих ознак. Якщо магматичний комплекс прирівнюється до конкретної магматичної формації, то
сукупність магматичних комплексів, які сформувалися геологічно синхронно, у схожій геодинамичній обстановці в однотипних структурно-формаційних зонах у межах конкретного регіону, становить регіональну магматичну формацію. Такі формації виокремлюють на основі спільних рис, що виявляються
під час порівняльного аналізу розмежованих у просторі магматичних комплексів. Другорядні ознаки окремих комплексів, які
можуть дещо відрізнятись один від одного, не враховуються.
Отже, регіональні формації відображають петролого-геохімічну
специфіку, властиву асоціаціям магматичних гірських порід, що
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утворилися за певного геодинамічного режиму в однотипних
геоструктурах конкретного геологічного регіону.
На основі узагальнення особливостей однотипних регіональних формацій виокремлюються глобальні магматичні формації
(формаційні типи) – об'єднання асоціацій магматичних гірських
порід, що мають спільні характерні особливості складу, внутрішньої будови й співвідношення з навколишнім середовищем і
виникли в однотипних геодинамічних обстановках. До одного
формаційного типу можуть належати також конкретні формації
різних регіонів і різного віку.

10.3. Магматичні формації різних етапів
розвитку земної кори
Залежно від етапу тектонічного розвитку земної кори, що, з
одного боку, є процесом циклічним, а з іншого – еволюційним,
нині виокремлюють декілька типів магматичних формацій: давніх складчастих областей; епох докембрійських активізацій;
океанічного типу; ранньої стадії геосинклінального розвитку;
середньої стадії розвитку геосинкліналей; пізньої стадії розвитку складчастих поясів; платформного типу; зон активізацій.
Магматичні формації давніх складчастих областей властиві докембрійському етапу розвитку Землі. Для них характерна
присутність формаційних груп: чарнокіт-гранулітових комплексів гранітоїдів, мігматитових гранітів та анортозитів.
Чарнокітгранулітові комплекси є найдавнішими гранітоїдними утвореннями, розвиненими серед метаморфічних порід
гранулітової фації. До складу комплексу входять насамперед
піроксенові граніти (ендербіти й чарнокіти), власне грануліти, а
також різні первинні породи. Мігматитові граніти – це неоднорідні за складом і виглядом породи, які складаються з меланократових метаморфічних порід субстрату та лейкократової
складової – гранітної, аплітової, пегматитової. Анортозити
"масивного" типу поширені в докембрійських орогенних серіях
порід у вигляді великих тіл, хоч співвідношення їх з орогенними
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деформаціями достеменно невідоме. З ними часто асоціюють
кислі породи ― сієніти, мангерити й адамеліти.
В епохи докембрійських активізацій сформувалися: група
магматичних формацій диференційованих габро-норитових інтрузій,
анортозитів і гранітів рапаківі, а також лужно-основні комплекси.
У групі магматичних формацій намічаються такі асоціативні ряди порід: габро−анортозити−граніти рапаківі або габронорити (із диференціацією до перидотитів, піроксенітів, евкритів та
амфіболового габро)−монцоніти, кварцові монцоніти, мангерити,
кварцові сієніти−гранодіорити, граносієніти, граніти. Лужно
основні комплекси представлені тріщинними інтрузіями в зонах
тектонічної активізації. Це складні серії порід кількох фаз проникнення. Перша фаза може бути складена перидотитами, піроксенітами, габросієнітами, пуласкітами. Другу фазу формує ряд уртито-ійолітів−мельтейгітів−нефелінових сієнітів. Третя фаза може
бути сформована сієнітами та лужними гранітами.
Вивержені породи океанічного типу поширені в океанічних
западинах, на островах і внутрішньоокеанічних хребтах. За набором порід і речовинним складом серед них виокремлюють п'ять
асоціативних груп: олівінових толеїтів, лужних базальтів, ультрамафічних асоціацій порід, основних плутонічних порід і диференційований комплекс океанічного типу ділянок суходолу.
Олівінові толеїти є найпоширенішими породами серединно-океанічних хребтів. Вони представлені мінімально диференційованим типом базальтової магми, що вивергається в межах
СОХ, і тому формують монопородну асоціацію. Група лужних
базальтів поширена на океанічних островах і формуює базальт-трахітову асоціацію, в якій разом з лужними базальтоїдами спостерігаються муджієрити й фонолітові трахіти. Деякі вулканічні острови взагалі складені тільки нефелінітовими лавами
та базанітовими фонолітами. Група ультрамафічних асоціацій
порід океанічних хребтів дуже схожа з альпінотипними асоціаціями континентальних регіонів. Вона представлена лерцолітгарцбургітовим комплексом порід, який становить нижню частину розрізу земної кори океанів. Із цими породами в океанічних хребтах асоціюють плагіоклазові та серпентинізовані перидотити, які містяться в підпорядкованій кількості. Основні плу
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тонічні породи серединно-океанічних хребтів, що нагадують
псевдостратифіковані комплекси континентів, формують складнодиференційовані серії, які містять лерцоліти, гарцбургіти, ортопіроксеніти, норити, олівінове габро, двопіроксенове габро,
роговообманкове габро, анортозити й дайкоподібні тіла трондьємітів і гранітів у гранофіровому діабазі. До диференційовано
го комплексу океанічного типу ділянок суходолу належить
офіолітовий комплекс, який складається з дуніт-гарцбургітової
асоціації, що вгору замінюється розшарованою серією піроксеніт–перидотитів, далі − польовошпатовими піроксенітами й ще
вище − габроїдами. Усередині габроїдної серії спостерігається
розшарованість від габро й норитів до анортозитів. Ця серія вгору заміняється комплексом паралельних дайок діабазів, що ін'єкціює подушкові лави кератофірів та андезитів, які можна віднести до базальт-андезит-дацитової асоціації.
Серед формацій ранньої стадії геосинклінального роз=
витку виокремлюють групу альпінотипних гіпербазитів, кератофір-спілітову асоціацію, базальт-трахіандезитову серію порід,
габро-плагіогранітну та габро-анортозитову формації.
Група альпінотипних гіпербазитів охоплює ультрамафічні
та частково мафічні породи, які в науковій літературі розглядаються у складі дуніт-клінопіроксеніт-габрової та дунітгарцбургітової формацій. Це найдавніші формації острівних дуг
і геосинкліналей, в яких переважають гарцбургіти й дуніти. Лерцоліти, габроїди та трондьєміти є підпорядкованими породами.
Вони формуються майже одночасно з масовими виливами базальтів або відразу після них. До кератофірспілітової асоціації
належать вулканічні спіліт-діабазова та кератофір-спілітдіабазова формації, що утворюються на ранніх стадіях розвитку
складчастих областей. Вулканіти спіліт-діабазової формації приурочені до глибинних розломів, які облямовують геосинклінальні прогини й несуть сліди підводних виливів. Базальт
трахіандезитова серія порід виявляється в геосинклінальних
областях після кератофір-спілітового магматизму. За складом
більшість порід належить до базальтів, хоч у деяких вулканічних комплексах є породи підвищеної лужності – трахібазальти,
трахіандезибазальти, лейцитити, тефрити. Можлива асоціація з
322

андезит-дацит-ріолітовою групою порід. У споріднених з вулканітами інтрузіях поряд з ультраосновними та основними породами присутні габро-сієніти й сієніти. Близькою за часом утворення
до спіліт-кератофірової групи магматичних формацій є просторово споріднена габроплагіогранітна формація. В її складі основні породи (габро) формують перші фази проникнення. Наступні
порції магм є більш лейкократовими – діорити, трондьєміти, плагіограніти. Породи габроанортозитової формації утворюються на ранній стадії геосинклінального розвитку орогенних
поясів у результаті однофазного проникнення магм.
Формації середньої стадії розвитку геосинкліналей об'єднуються у вулканічну асоціацію та групу плутонічних гранітоїдних серій порід. За геологічними та петрологічними даними
у вулканічній асоціації легко вирізняються базальт-андезитріолітова та андезитові формації, що об'єднують андезити чотирьох
різних типів: 1) вапнисті андезити острівних дуг, 2) вапнистолужні андезити окраїн континентів, 3) лужно-вапнисті типи внутрішньоконтинентальних районів, 4) збагачені залізом андезити.
У складі плутонічних гранітоїдних серій порід вирізняються три плутонічні формації: 1) габро-діорит-гранодіоритова,
2) діорит-плагіогранітна, 3) гранітна. Габро-діорит-гранодіоритова формація представлена асоціацією порід, які становлять
найповніший набір порід земної кори. Інтрузивні тіла цієї асоціації приурочені до вулканогенних утворень евгеосинклінальних
зон. На пізніх стадіях розвитку складчастих поясів виокремлюються вулканічні асоціації кислого складу, граніт-сієнітова
формація та формація основних – лужних порід. До вулканічних
асоціацій кислого складу входять лави, туфолави, ігнімбрити,
гіпабісальні та субвулканічні гранітні тіла завершальної стадії
геосинклінального розвитку. Вулканіти цього етапу асоціюють з
утвореннями моласової формації. Гранітсієнітова формація,
або асоціація гранітних і сієнітових інтрузій, розвинута на територіях складчастих областей і за часом утворення виявляється на
постконсолідаційній стадії їхнього розвитку. Інтрузії формації
містять широкий спектр порід від нормальних гранітів, кварцових
сієнітів і сієнітів до нефелінових сієнітів. Іноді зазначені різновиди можуть утворювати самостійні тіла або формувати складні
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інтрузії з поєднанням гранітних і сієнітових, сієнітових, нефелінсіенітових та інших різновидів. Формація основних лужних
порід об'єднує інтрузивні утворення багатофазної будови. Її склад
змінюється від габроїдів і монцонітів до лейкократових різновидів. Час їхнього формування збігається з періодом постсинкінематичного етапу розвитку складчастих поясів.
До формацій платформного типу належать трапова й кімберлітова формації.
Трапова формація об'єднує три фації порід: 1) покриви базальтів; 2) інтрузивні утворення, що формують сили, поклади й
дайки долеритів; 3) пірокластові породи, які становлять окремі
горизонти туфів. Вони представлені толеїтовою, толеїтбазальтовою, кварц- та олівін-толеїтовою й платобазальтовою
асоціаціями платформних похідних базальтової магми. Кімбер
літи й кімберлітоподібні тіла спостерігаються у вигляді діатрем, дайок і силів. Їхньою характерною особливістю є вміст повнокристалічних жовен (нодулів), що поділяються на три групи:1) дуніти й дуніти з гранатом і піроксеном; 2) гарцбургіти,
лерцоліти та їхні гранатові різновиди; 3) піроксеніти – вебстерити, енстатитові, діопсидитові й гранатові різновиди.
Для зон активізацій характерні формації розшарованих основних інтрузій, асоціації лужних, багатих на калій порід, формації ультраосновних лужних порід і карбонатитів, формації
нефелінових сієнітів, сієнітів і кварцових сієнітів, а також формація лужних гранітів.
До формації розшарованих основних інтрузій належать
асоціації ультраосновних та основних гірських порід, що входять
до складу великих розшарованих плутонів у межах активізованих
областей. Плутони цього типу характеризуються великою площею поширення, конусною формою штокоподібних тіл або циліндричною формою тріщинних інтрузій. Ультраосновні та основні
породи, які чергуються між собою вгору по розрізу, замінюються
одноріднішою серією, до якої входять габро, норити, плагіоклазити. У верхній частині плутонів спостерігаються габро-діорити,
піроксенові діорити та кварцові сіеніт-діорити. Асоціації луж
них, багатих на калій порід відомі на континентах в інтрузивній
та ефузивній фаціях. Вони формують складні багатофазні вулка324

ноплутонічні асоціації, що контролюються глибинними розломами. Їхній склад у різних масивах не однаковий, але видержаний в
наборі лужних порід, збагачених калієм. Наприклад, у Верхньодункельдицькому масиві на Памірі спостерігається така послідовність формування лужних порід: 1) есексити та камптоніти;
2) санідин-піроксенові сієніт-порфіри; 3) фергусити, бороланіти,
псевдолейцитові сієніти; 4) лужні сієніти; 5) граносієніт-порфіри
та туфобрекчія трахіріолітового складу. У масиві Каїнди: 1) піроксеніти, габромонцоніти, сієніти та кварцові сієніти, 2) біотитові
піроксеніти, лейцитові піроксеніти, шонкініти, фергусити, лужні
сієніти, лужні та нефелінові пегматити. До складу формації
ультраосновних лужних порід і карбонатитів входить комплекс порід центральних інтрузій лужних та ультраосновних порід і карбонатитів. Головною особливістю таких масивів є їхні
ізометрична в плані форма й зонально-концентрична будова.
Центральні частини масивів складені породами гіпербазитової
серії (олівініти, верліти, клінопіроксеніти), а зовнішні зони – лужними породами мельтейгіт-ійолітового ряду родини ультраосновних фоїдолітів. Проміжне місце займають мелілітові породи.
За геологічними даними карбонатити залягають у центральних
частинах масивів або формують кільцеві дайки. Формації нефе
лінових сієнітів, сієнітів і кварцових сієнітів мають строкатий
склад, формуються в різних геологічних умовах – давніх щитів,
на платформах, у складчастих областях та областях завершеної
складчастості. З петрографічного погляду у складі нефелінсієнітової формації можна виокремити такі асоціації: 1) агпаїтових нефелінових сієнітів та безпольовошпатових фельдшпатоїдних порід, 2) міаскітових нефелінових сієнітів, 3) кварцових сієнітів, сієнітів нефелінових сієнітів. Формація лужних гранітів
поширена на територіях різних геологічної будови та віку. Масиви лужних гранітів контролюються регіональними розривними
порушеннями, сформованими після консолідації складчастих
структур і завершення метаморфізму. Кільцева й пластиноподібна форма масивів свідчить про високу механічну активність лужно-гранітних магм. Склад порід масивів залежить від геоструктурного положення та ступеня диференційованості.
Отже, викладений матеріал свідчить про загальну закономірність поширення тих чи інших асоціацій порід, циклічність змі325

ни характеру магматизму під час формування певних геотектонічних структур та спільну еволюцію магматизму Землі в часі.
На океанічній стадії переважають основні та ультраосновні
породи при незначному поширенні кислих диференціатів базальтових розплавів. Геосинклінальна стадія також розпочинається з
утворення основних магм, ультраосновних інтрузій та протрузій.
Проте пізніше вона замінюється андезитовим вулканізмом і вапнисто-лужними плутонічними комплексами.
Консолідовані складчасті утворення можуть активізуватися новими тектонічними рухами. Цей процес тектономагматичної активізації супроводжується проникненням великих мас основних
магм, глибинніших, ніж геосинклінальні. Ці магми контамінуються
породами сіалічної кори, розширюючи спектр складу вивержених
порід. Платформи характеризуються траповим і кімберлітовим магматизмом. Джерелом таких магм може бути слабодиференційована мантійна речовина, що конвективно переноситься під стабільні
ділянки земної кори. Найглибиннішими за місцем зародження є
лужно-ультраосновні комплекси щитів і платформ. З магмами цього типу пов'язаний початок нового рифтогенного етапу розвитку
платформ – етапу зародження океанічної кори.

10.4. Індикаторний магматизм сучасних
геодинамічних обстановок
Кожній сучасній геодинамічній обстановці на Землі властивий
свій характер магматизму, який можна назвати індикаторним,
тобто таким, що обов'язково повторюється в усіх відповідних
структурах. Для океанічних і рифтових зон індикаторним є магматизм, унаслідок якого формуються базальти, габроїди та гіпербазити натрієвої толеїтової серії, що становлять СОХ та океанічну кору. Континентальним рифтовим зонам властивий магматизм, унаслідок якого формуються контрастні базальт-ріолітові
серії підвищеної лужності, часто з комендитами, лужно-ультраосновні комплекси з карбонатитами. У зонах зіткнення океанічних
плит з утворенням океанічних (юних) острівних дуг індикаторними є породи натрієвої й калі-натрової толеїтової та вапнисто326

лужної серій з бонінітами й маріонітами. Зони зіткнення океанічних і континентальних плит характеризуються виникненням розвинених і зрілих острівних дуг або активних континентальних
окраїн. У розвинених і зрілих дугах переважають породи вапнисто-лужної серії з підпорядкованим розвитком сублужної (шошонітової) та лужної. Дуже рідко трапляються островодужні толеїти,
маріаніти й бонініти. В активних континентальних окраїнах поширені кислі магматичні породи, у тому числі гранітоїдні батолітові
формації. В окраїнних морях задугових басейнів розвинені базальти толеїтової серії. Зони зіткнення континентальних плит за характером магматизму схожі з активними континентальними окраїнами
з широким розвитком гранітогнейсових куполів і гранітних батолітів. Внутрішньоплитні обстановки характеризуються проявами
толеїтових, сублужних і лужних базальтів в океанах, до яких на
континентах додаються лужні ультраосновні породи, кімберліти,
базальтоїди трапової формації, іноді кислі породи. У складних геодинамічних обстановках, що становлять комбінацію елементарних обстановок, виникає змішаний магматизм.
Аналіз індикаторних особливостей сучасного магматизму
доводить висновки, що такі асоціації магматичних порід могли
траплятися й раніше, а виокремлення їх серед давніх магматичних утворень дає змогу визначати геодинамічний режим у той
чи інший історичний період розвитку земної кори. Власне, це є
завданням формаційного аналізу магматичних порід.

Запитання для самоконтролю
1. Що таке природна асоціація магматичних порід?
2. Що таке конкретна, регіональна та глобальна магматичні
формації?
3. Як співвідносяться поняття "магматичний комплекс" та
"конкретна формація магматичних порід"?
4. За якими ознаками виокремлюють магматичні комплекси?
5. Які головні типи магматичних формацій характерні для
різних етапів розвитку земної кори?
6. Які загальні закономірності еволюції магматизму в часі?
7. Які головні особливості індикаторного магматизму су"
часних геодинамічних обстановок?
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РОЗДІЛ 2
МЕТАМОРФІЧНІ ГІРСЬКІ ПОРОДИ
ГЛАВА 11
Усебічні уявлення про метаморфізм

11.1. Історія питання
Перші висловлювання про глибинні перетворення осадових
гірських порід відомі ще з XVІІІ ст. (М. В. Ломоносов, 1763; С.
Дж. Гетон, 1775 та ін.), але сам термін метаморфізм, яким
власне означені такі перетворення, уперше використав у
геологічній літературі А. Бує. Поняття метаморфічна порода
з'явилося в класичній праці Ч. Лайеля
" Основи
геології" (1833), який вважав, що причинами метаморфізму є
" центра-льний жар Землі та водне середовище". Він першим
висловив припущення про можливість виникнення гранітної
магми вна-слідок плавлення осадових порід. Проте в 1846. Елі
де Бомон довів, що метаморфічних перетворень можуть
зазнавати не ли-ше осадові породи, а й вивержені. Він уперше
ввів терміни пара та ортопороди, тобто метаморфізовані
осадові й вивер-жені породи, а А. Добре визначив (1860) головні
фактори ме-таморфізму – тиск, температуру, а також перегріту
воду, яку він цілком справедливо вважав сильним розчинником.
Тривалий час було поширеним уявлення про глибинні зони
метаморфізму, в основі якого лежало припущення, що однією
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з головних причин метаморфізму є поступове занурення осадових порід на ту чи іншу глибину з прогрівом їх внутрішнім теплом Землі, яке поступово збільшувалося, оскільки вважалося,
що геотермічний градієнт – величина постійна, остільки інтенсивність метаморфізму прямо пов'язувалася з глибиною.
У зв'язку з цим у земній корі виділялося декілька глибинних зон:
дві за Ван-Хайзом (1904), три за У. Грубенманном (1904),
чотири за І. Д. Лукашевичем (1909), які відрізнялися характером та інтенсивністю метаморфічних процесів. Найбільшої
популярності набула схема У. Грубенманна з тричленним поділом земної кори на епі-, мезо- і катазону (рис. 11.1).

Рис. 11.1. Схема фацій метаморфізму
за Бекке – Грубенманном (1903, 1910)

У верхній зоні при метаморфізмі в гірських породах утворюються низькотемпературні водовмісні мінерали, що формують
породи – філіти, серицитові, хлоритові зелені сланці. У катазоні
кристалізуються найбільш високотемпературні безводні мінерали, що є складовими таких порід, як кристалічні сланці та гнейси. У мезозоні формуються мінерали й породи, які займають
проміжне положення між епі- та катазоною (амфіболіти, слюдяні сланці та інші подібні породи).
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На базі теорії глибинних зон метаморфізму розвилася ідея
циклічності й кругообігу геологічних процесів, згідно з якою
переміщення гірських порід з однієї зони глибинності в іншу
обумовили їхнє перетворення за схемою: магма  вивержена
порода  вивітріла порода  осадова порода  слабометаморфізована порода  глибокометаморфізовані сланці  анатектичні мігматити  магма. Відповідно до цих уявлень метаморфічні перетворення завжди орієнтовані в одному напрямку: від нижчих ступенів до вищих і можуть повернутися до вихідного
стану тільки через вивітрювання.
Уже на початку ХХ ст. стало зрозумілим, що теорія кругообігу
має деякі недоліки і не в змозі пояснити багатьох геологічних фактів. Так, у 1909р. Ф.Бекке було доведено, що метаморфічні
породи можуть містити в собі мінерали різних зон метаморфізму,
а метаморфічні перетворення не обов'язково спрямовані в одному
напрямку – від нижчих ступенів метаморфізму до вищих.
Можливі й зворотні процеси, коли високотемпературні мінерали
заміщуються низькотемпературними. Усе це суперечило теорії У.
Грубенманна, яка не могла пояснити, зокрема, взаємні поступові
переходи на порівняно невеликій відстані між метаморфічними
породами, що за зазначеною вище схемою мали б сформуватися в
різних глибинних зонах. Після деяких поправок, що вніс до схеми
Грубенманна П. Нігглі (1924), включивши до неї також породи
контактового та ін'єкційного метаморфізму, зони почали визначатися не стільки глибинами, скільки температурами перетворень
порід. Таким чином, було порушено зв'язок, що існував раніше
між глибиною перетворень і температурою. Замість термінів епі,
мезо і катазона почали вживати епі, мезо і катаметамор
фізм. Але оскільки П. Нігглі, надавши основного значення температурі, не дуже враховував глибину утворень метаморфічних
порід, у новій схемі до однієї групи потрапили високотемпературні роговики, які утворилися на малих глибинах, і глибинні кристалічні сланці, гнейси і грануліти.
Ще в період створення концепції глибинних зон деякими вченими були наведені приклади існування горизонтальної зональності метаморфізму, що не вкладалося в межі зазначеної вище
концепції. Так, зокрема, В. М. Гольдшмідтом (1911) були описані
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зональні роговикові ореоли в районі м. Осло. На основі фізи-кохімічного парагенезису мінералів ним була показана належ-ність
їх до різних температурних фацій, зокрема дуже високих (близько
1200оС) за низького тиску ( нижче 100 МПа). Невдовзі П. Ескола
описав зональні метаморфічні комплекси району Оріярві й
показав, що останні порівняно з комплексом району Осло
відповідають меншій температурі перетворення, але більш високому тиску. П. Есколою було закладено початок фізико-хімічного
аналізу асоціацій мінералів і висунуто принцип мінеральних
фацій, який прийшов на зміну концепції глибинних зон. За цим
принципом температура і літостатичний тиск, на відміну від попередньої теорії, що припускала прямий зв'язок між ними, стали
вважатися незалежними параметрами метаморфізму, а мінеральні
фації об'єднали все різноманіття гірських порід, що утворилися у
схожих за температурою і тиском умовах (рис. 11.2).

Рис. 11.2. Схема фацій метаморфізму за Есколою (1939)

Запропонована схема завдяки своїй простоті й наочності набула великої популярності й з деякими доповненнями увійшла
до багатьох підручників з метаморфізму ( Лучицький, 1949;
Тернер, 1951; Єлисєєв, 1959; Вінклер, 1969. та ін.). Не-зважаючи
на те, що поділ метаморфічних порід за фаціями було зроблено
П. Есколою схематично, запропонований спрощений підхід був
раціональним і відіграв позитивну роль.
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Пізніше, на основі експериментальних досліджень складу співіснуючих мінералів і термодинамічних розрахунків такі вчені, як Т.
Барт (1968), Г. Рамберг (1952), А. Міясіро (1961), Г. Вінклер
(1965), Д. С. Коржинський (1957), О. О. Маракушев (1958, 1966,
1968, 1973), В. С. Соболєв (1964, 1970), М. Л. Добрецов (1970),
Л.Л. Перчук (1968) підвели кількісну основу під запропоновану
схему мінеральних фацій Есколи і встановили межі між ними й
межі стійкості мінеральних парагенезисів.
Поряд з температурою та літостатичним тиском дуже важливим аспектом метаморфізму виявилася деформація гірських порід. Процеси, що діють під час деформації, сприяють знищенню
нестійких (метастабільних) мінеральних фаз. Основи вчення про
дислокаційний метаморфізм були розроблені американським
геологом Г. Бекером (1893). Ним було висловлено припущен-ня,
а пізніше експериментально підтверджено, що синметаморфічна деформація веде до зникнення метастабільних фаз і підсилення метаморфічних реакцій. Крім того, як указував д-р
Мак-Лін (1967), сколова деформація та деформація скручування може впливати на кінетику фазових змін. Пізніше, користуючись теорією Бекера, Б. Зандер і В. Шмідт розробили метод
мікроструктурного аналізу, який успішно застосовується і в наш
час для вирішення характеру та напрямків деформацій гірських
порід, зокрема пластичних, яким часто піддаються метаморфічні
породи особливо в глибинних умовах.
Українськими дослідниками також зроблено значний внесок у
теорію петрології метаморфічних порід та їхнього формаційного
розчленування. Значний внесок у розвиток петрології метаморфічних порід зробив М. П. Семененко, створивши єдину класифікацію
метаморфічних гірських порід та обґрунтувавши нове уявлення
про метаморфізм як локальне явище, притаманне тільки рухомим
поясам земної кори. Під його керівництвом і за безпосередньої
участі проведено вивчення геології, петрографії та рудоносності
метаморфічних осадово-вулканогенних товщ архейських зеленокам'яних поясів центральної частини Українського щита.
В Україні дослідженням петрографії, мінералогії та генезису
метаморфічних порід також займалися М. І. Світальський,
І С. Усенко,
Л. Г. Ткачук,
Р. І. Сіроштан,
Ю. П. Мельник,
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І. Б. Щербаков, Р. Я. Бєлєвцев, Т. Г. Хмарук, Н. І. Половко,
О. І. Стригін та ін. Українськими дослідниками значна увага приділяється вивченню кінетики дифузійного масоперенесення при
метаморфізмі. Розроблено уявлення про флюїдні конвективні й
дифузійні потоки калію та інших компонентів при накладенні
процесів гранітоутворення на найдавніші плагіогранітоїди (сірі
гнейси) в завершальних етапах мафітового і ультрамафітового
магматизму. У зв'язку з бурінням Криворізької надглибокої свердловини одержано дані про існування вертикальної лінійної метаморфічної зональності та про значний розвиток низькотемпературних хлорит-анкеритових метасоматитів на великих глибинах.
Розрахунковим та експериментальним шляхом визначено термодинамічні константи мінералів, які необхідні для фізикохімічного аналізу мінеральних рівноваг залізистих, карбонатних,
ультраосновних і глиноземистих порід ( Мельник, 1972, 1973;
Остапенко, 1977 р.; Курепін, 1981). В останній час дослідника-ми
(Р. Я. Бєлєвцев та ін.) значно розширено систематичне дослідження процесів метаморфізму, метасоматозу та рудоутворення в
граніт-зеленокам'яних поясах Середнього Придніпрів'я.

11.2. Типи метаморфізму
Метаморфізм (грец. μεταμόρφωσις – перетворення) – це іс
тотне перетворення мінерального (речовинного) складу й
структури гірських порід первинноосадового, магматичного
або метаморфічного походження, яке відбувається без роз
плавлення у твердому стані внаслідок ендогенних процесів.
Здебільшого метаморфізм веде до часткової або повної перекристалізації породи, у результаті чого зникають старі мінеральні асоціації й виникають нові. При цьому вихідні породи настільки змінюються, що розпізнати їхню первинну природу за мінеральним
складом і структурою часто неможливо.
Причина метаморфізму – зміна фізико-хімічних умов існування гірської породи в земній корі – температури, тиску та
концентрації тих чи інших хімічних елементів. З цього можна
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зробити висновок, що метаморфізм є по суті процесом пристосування гірських порід до нових фізико-хімічних умов, відмінних від первинних, за яких відбувається формування як осадових, так і магматичних порід. Але визначення метаморфізму як
процесу тільки перекристалізації гірських порід після їхньої магматичної кристалізації або осадження не зовсім коректне, оскільки, наприклад, деякі осадки після осідання теж зазнають перекристалізації ще на стадії діагенезу або епігенезу. Однак діагенез, на відміну від метаморфізму, здійснюється в термодинамічних і фізико-хімічних параметрах, близьких до умов виникнення
осадових порід, тоді як метаморфізм здійснюється за вищих температур і тисків і за іншого складу порового флюїду. Крім того, діагенез, на відміну від метаморфізму, ніяк не пов'язаний з
тектонічними дислокаціями і не підвладний впливу застигаючих
магматичних порід або ювенільних флюїдів, що їх супроводять,
а також термічних аномалій.
Тому відмінність між процесами діагенезу і метаморфізму
найяскравіше ілюструється на РТ-діаграмах (рис. 11.3), де область РТ-умов діагенетичних перетворень осадків тяжіє до ліній
геотермічного градієнта (океанічного або континентального),
тоді як умови метаморфізму відповідають або більшій температурі (за однакового тиску), або ж за тієї самої температури, що й
діагенез, але за значно вищого тиску, не притаманному процесам діагенезу. І тільки в низькотемпературній області, як видно
з діаграми, метаморфізм з діагенезом мають деяке перекриття, а
породи, що виникли за рахунок глибоких діагенетичних перетворень і низькотемпературних метаморфічних змін, характеризуються близьким мінеральним парагенезисом (серицит + хлорит, альбіт + хлорит тощо).
В існуючих класифікаціях головні типи метаморфізму, з одного боку, позначаються за провідними факторами (термальний,
дислокаційний, динамотермальний тощо), з іншого – за напрямком і масштабами прояву або за джерелом енергії метаморфічного процесу. Не викликає сумнівів, що основна типізація метаморфізму має базуватися саме на провідних діючих факторах
(чинниках) – температурі, тиску та дії флюїдів. За переважної дії
одного з них можуть виділятися такі типи: 1) термальний (кон335

тактовий) – без суттєвого впливу флюїдів, літостатичного та нелітостатичного тиску; 2) дислокаційний, викликаний майже виключно нелітостатичним тиском; 3) баричний (метаморфізм
навантаження), спричинений літостатичним тиском; 4) флюїд
ний (метасоматизм, інтрасоматоз тощо).

Рис. 11.3. Схематична діаграма залежності метаморфічних перетворень
від тиску та температури (за Г. Вінклером, 1979)

Кожен з означених типів метаморфізму може розглядатись як
більш чи менш імовірна крайність. Найпоширенішими є зміни в
породних комплексах, обумовлені одночасною дією двох або більше факторів. Наприклад, флюїдодинамотермальний метаморфізм, який може охоплювати найбільші обсяги геологічних
середовищ. Саме таким і є регіональний метаморфізм, хоч одночасна взаємодія цих факторів може мати й локальні прояви. Неважко уявити собі можливість прояву також флюїдотермально
го, флюїдобаричного та флюїдодислокаційного метаморфізму. Так само можливі термальнокатакластичний, термаль
нобаричний, термофлюїдний та баричнокатакластичний
(динамічний) метаморфізм.
За характером участі в метаморфічнорму процесі хімічно
активних компонентів та їхньої поведінки визначають алохіміB
чний та ізохімічний типи метаморфізму.
Якщо формування метаморфічних порід здійснюється без
зміни їхнього валового хімічного складу (за винятком найбільш
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летких компонентів – H2O, CO2, CO та ін.), то такий метаморфізм називається ізохімічним. Породи, що виникають унаслідок
такого метаморфізму, розрізняються за інтенсивністю перетворення, за мінеральним складом, але близькі за хімізмом як до
вихідних порід, так і одна до одної.
Метаморфізм, унаслідок якого здійснюються значні зміни в
хімічному складі порід з перерозподілом разом з леткими компонентами лугів, CaO, FeO, MgO, SіO2, називається алохімічним. Якщо процеси активного привнесення-виносу хімічних
компонентів здійснюються при постійному об'ємі, то такий процес носить назву метасоматичного.
Залежно від напрямку метаморфічних процесів виділяються прогресивний і регресивний типи. Прогресивний метаморфізм характеризується перетворенням порід у процесі підвищення температури та втратою летких компонентів. Він супроводжується дегідратацією мінералів і декарбонатизацією порід. Зворотний процес гідратації та карбонатизації на фоні зниження температури називається регресивним метаморфізмом.
Повторний більш низькотемпературний метаморфізм, ніж попередній, називається ретроградним або діафторезом (Бекке,
1909). Нарешті, якщо гірські породи зазнали неодноразового
метаморфізму з деяким розривом у часі, то такий метаморфізм
називається поліметаморфізмом. Останній зазвичай фіксується структурами заміщення та обростання зерен одних мінералів
іншими, виникненням прожилків, що перетинаються і т. ін.
Залежно від просторового розмаху та масштабу прояву
метаморфізм поділяється на локальний та регіональний типи.

11.2.1. Локальний метаморфізм
Локальний метаморфізм контролюється конкретними структурними елементами – розломами, плікативними структурами та контактовими зонами інтрузивних тіл і тому поширений на обмеженій території. Характерною особливістю локального метаморфізму
є також зональна будова метаморфічних порід, що виникли за різної інтенсивності прояву процесів метаморфізму, та поступовий
перехід у неметаморфізовані породи у фанерозої.
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Різновидом локального метаморфізму є контактовий метаморфізм, що виникає в екзоконтактовій зоні інтрузій, у межах
термальної та флюїдної дії інтрузії на вмісні породи. Найбільш
високотемпературним контактовим метаморфізмом характеризуються породи, розташовані в контактових зонах з лужними
ультраосновними та основними породами. У контактах з більш
низькотемпературними гранітоїдними породами контактовий
метаморфізм розвинений ширше, але характеризується меншими температурами.
Ізохімічний контактовий метаморфізм, головним фактором
якого є швидке підвищення температури, одержав ще назву
контактовоBтермального. Він здійснюється в безпосередній
близькості від контактів інтрузій та екструзій, що кристалізуються, і проявляється в умовах низького літостатичного тиску
(до 10–15 МПа) та високого температурного градієнта, що дорівнює десяткам і сотням градусів на метр. Наслідком термальної
дії інтрузії на вмісні породи є виникнення роговиків і контактових мармурів. За дуже високих температур безпосередньо на
контакті утворюються частково розплавлені метаморфічні породи, які називаються бухітами.
Смуга, в якій формуються контактові метаморфічні породи,
називається контактовим ореолом, ширина та конфігурація
якого визначається глибиною формування та розмірами магматичного тіла, складом розплаву, що вкорінюється, та можливостями
флюїдної дії на вмісні породи. Чим більша глибина становлення
інтрузії, тим ширше контактовий ореол. Це зумовлено перш за
все, геотермічним градієнтом. На більших глибинах за підвищеної температури вмісних порід застигання розплаву уповільнюється, завдяки чому його вплив на вмісні породи зростає, що приводить до більш інтенсивного метаморфізму останніх. З одного
боку, ширина контактового ореолу прямо пов'язана з потужністю
інтрузиву. З іншого – вона залежить від характеру орієнтування
контактів. Чим крутіше падає контакт, тим звичайно вужче метаморфічний ореол. І навпаки, над виположеними контактами, особливо в апікальній частині інтрузиву, ширина його різко зростає.
Останнє обумовлено тим, що необхідні для процесу перекристалізації флюїди переміщуються переважно вертикально.
338

Найпотужніші контактові ореоли, що вимірюються сотнями
метрів, спостерігаються над інтрузивами гранітоїдів, багатих на
водні флюїди (незважаючи на відносно невеликі температури
кристалізації кислих розплавів). Навпаки, ультраосновні масиви з
високою температурою розплавів, але бідні на водні флюїди (ультраосновні розплави збагачені переважно сильно відновними
флюїдами – H2, CH4, CO), майже не супроводжуються контактовими метаморфічними ореолами у вмісних породах. Тому можна
зробити висновок, що за відсутності відокремлених від інтрузії
флюїдів метаморфізм вмісних порід майже не здійснюється.
Контактовий ореол має зональну будову за рахунок поступового зниження температури при віддаленні від контакту з інтрузивами. Найбільш високотемпературні внутрішні зони можуть
бути складені плагіоклаз-піроксеновими або відповідними до
температурних умов роговиками. Далі від контакту вони змінюються біотитовими роговиками, які через вузлуваті слабометаморфізовані породи переходять у вихідні неметаморфізовані.
Мінеральний парагенезис контактово-змінених порід та особливості їхньої будови будуть розглянуті нижче.
Флюїди, що відділяються від застигаючих гранітоїдів, можуть привносити в контактові роговики невелику кількість таких елементів, як бор, сірку, фтор, хлор, що обумовлюють появу
в контактових породах відповідних акцесорних мінералів – турмаліну, піриту, флюориту, скаполіту та ін.
При алохімічному або метасоматичному контактовому меB
таморфізмі (напр., при перетворенні карбонатних порід у скарни,
складені силікатами Ca, Mg, Fe) може привноситися великий обсяг
таких породотвірних елементів, як Sі, Fe, Al та ін. Унаслідок цього
виникають контактово-метасоматичні породи, склад яких залежить
від характеру вмісних порід і метасоматичних розчинів, що здійснюють вплив як на самі магматичні, так і на вмісні породи.
Локальним розповсюдженням характеризується і так званий
автометаморфізм – процес перетворення магматичних порід
під дією залишкових розчинів, які виділилися при застиганні
магми. Унаслідок реакції між мінералами, які викристалізувалися, та залишковими леткими компонентами виникають такі метасоматичні породи, як грейзени, серпентиніти, вторинні кварцити, пропіліти.
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До локального типу метаморфізму належить також метаB
морфізм зон глибинних розломів. У цих структурах метаморфізм пов'язаний з висхідними потоками глибинних флюїдів і
носить зональний характер. Так, в офіолітових поясах безпосередньо в розломних зонах спостерігаються гранатові амфіболіти
та глаукофанові (блакитні) сланці, які на віддалі від розлому поступаються місцем зеленим сланцям, спілітам і слабометаморфізованим породам. Цей тип метаморфізму зазвичай має алохімічний характер і обумовлений впливом на вихідні породи основного складу натрових відновних флюїдів, що піднімаються по
зонах глибинних розломів. У докембрії до метаморфізму даного
типу можна віднести зони діафторезу, ультраметаморфізму, розгнейсування та метасоматизму або інтрасоматозу, які мають виражену приуроченість до рухомих зон і носять, як правило, зональний поліметаморфічний характер .
З розломними зонами пов'язаний і катакластичний (або
дислокаційний) метаморфізм – деформація, дроблення і перетирання гірських порід за відносно низьких температур. Унаслідок
цих процесів залежно від інтенсивності прояву механічного
руйнування вихідних порід виникають такі утворення, як тектонічні брекчії, катаклазити, мілоніти та ін. Головним фактором
такого метаморфізму є однобічний тиск – стрес і зсувні процеси.

11.2.2. Регіональний метаморфізм
Регіональний метаморфізм на відміну від локального найчастіше притаманний докембрійським щитам і не виявляє чіткого зв'язку з окремими магматичними тілами або локальними структурами,
а охоплює великі території. Головними факторами регіонально
го метаморфізму є температура й тиск, а також більший чи
менший вплив води та вуглекислоти. Унаслідок регіонального
метаморфізму утворюються кристалічні сланці, гнейси, амфіболіти, еклогіти, кварцити та мармури високих ступенів метаморфізму.
У формуванні порід регіонального метаморфізму беруть участь як
процеси ізохімічного, так і алохімічного метаморфізму.
На сучасному теоретичному рівні метаморфізм гірських порід розглядається більшістю дослідників у безпосередньому
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зв'язку з еволюцією земної кори і, зокрема, з розвитком геосинкліналей. Спочатку зв'язок метаморфізму з геосинклінальним
розвитком тектонічних структур уявлявся досить простим: занурення осадків у високотемпературні глибинні зони мало приводити до метаморфізму останніх. Тільки після досить тривалих
спостережень дослідники відмовились від такої спрощеної теорії й дійшли висновку, що інтенсивний регіональний метаморфізм завжди супроводжується деформацією та інтенсивною магматичною діяльністю. У фанерозойських тектонічних структурах, що не зазнали інтенсивної деформації, регіональний метаморфізм відсутній, незважаючи на значне занурення шаруватих
товщ. Так, наприклад, у Каспійській западині за сейсмічними
даними потужність неметаморфізованих відкладів досягає
25 км. Невеликий рівень метаморфізму відкладів спостерігається і в більшості авлакогенів з незначним ступенем дислокованості, зокрема в Дніпровсько-Донецькій западині. Тут ранні осадові комплекси майже неметаморфізовні. Навпаки, у фанерозойських геоантиклінальних підняттях і гірських спорудах виявлені
максимальні метаморфічні перетворення.
Вивчення метаморфізму в тісній залежності від геоструктурного розвитку складчастих поясів привело дослідників до побудови всебічної концепції еволюції метаморфічних процесів у
зв'язку з розвитком рухомих (геосинклінально-складчастих) поясів. Згідно з цією концепцією в режимі нормального геотермічного градієнта здійснюються тільки діагенетичні або літогенетичні зміни осадків, які приводять до перетворення їх в осадові
породи. Ці зміни обумовлені зануренням осадків на глибину в
область підвищеної температури й тиску і здійснюються на стадіях, які передують розвитку в шаруватих осадових товщах дислокацій та інтрузивного магматизму. Початок розвитку дислокаційних процесів в евгеосинклінальних зонах збігається з початком метаморфічних перетворень.
На початковій стадії метаморфізм і літогенез (зокрема ката- і
метагенез) мають близькі параметри температури й тиску перекристалізації осадових порід. Завдяки схожості умов формування глибокоперекристалізованих осадків і слабометаморфізованих порід в обох випадках спостерігаються близькі мінеральні
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парагенезиси (серицит + хлорит, мусковіт + хлорит, альбіт +
епідот тощо). Тому для розчленування власне осадових і метаморфізованих порід перш за все необхідно звертати увагу не на
мінеральні парагенезиси, а на умови їхнього залягання та будову. Так, катагенетично змінені осадові породи не мають сланцюватості й головним чином входять до складу тектонічно недеформованих товщ. Подібні за мінеральними парагенезисами
метаморфічні породи, навпаки, характеризуються сланцюватою
будовою і завжди розвиваються у зв'язку з дислокаціями та інтрузивним магматизмом у зонах глибинних розломів.
Незважаючи на близькість термодинамічних параметрів, літогенез і метаморфізм ранніх стадій геосинклінального розвитку
відрізняються і за фізико-хімичними умовами перетворення.
При зануренні осадків на глибину без тектонічних дислокацій
водні розчини перебувають під тиском Pн2о, рівним або близьким до всебічного тиску (Ps). У таких умовах, близьких до закритих систем, дегідратація мінералів ускладнена і проходить не
повністю, що приводить до широкого розповсюдження та стійкості не характерних для метаморфічних процесів гідрослюд.
Обмежена поширеність останніх у метаморфічних породах обумовлена тим, що внаслідок дислокацій тиск флюїдів стає значно
нижчим за всебічний, а тому процеси дегідратації виявлені інтенсивніше. Крім того, розвиток дислокаційних процесів сприяє
надходженню ювенільних компонентів, які створюють особливий метаморфогенний режим перетворення порід, більш сприятливий для розвитку процесів дегідратації.
Таким чином, літогенез і регіональний метаморфізм хоч і
можуть бути пов'язані з формуванням геосинклінальних
поясів, усе ж таки відповідають різним стадіям їхнього
розвитку. Якщо перший притаманний власне геосинкліна
льній стадії накопичення осадків та їхньому зануренню на
глибину, то другий пов'язаний з наступними стадіями де
формації геосинклінальних відкладів.
У процесі еволюції геосинклінальних поясів і переходом їх
до власне орогенної стадії тепловий потік значно зростає. Це, на
думку О. О. Маракушева (1988), обумовлено окисненням
флюїдів, що сприяє більш високотемпературному характеру ме342

таморфізму і все більшому відхиленню від режиму нормального
геотермічного градієнта. Підвищення температури метаморфізму супроводжується виникненням магми і становленням масивів гранітоїдів. Розрізняють ранній (догранітний) метамор
фізм власне геосинклінального періоду та метаморфізм
більш пізніх орогенних стадій, який супроводжується горо
утворенням з глибинною мігматизацією, ультраметамор
фізмом і становленням гранітогнейсових куполів. Ранній
метаморфізм здійснюється переважно за невеликих температур
за участю переважно відновних мантійних флюїдів (СН4, СО,
Н2), окиснення яких на орогенній стадії до Н2О, СО2 тощо веде
до виділення додаткової енергії, яка витрачається не тільки на
метаморфічні перетворення, але й на розвиток магматизму. Зростання окисненого стану метаморфізуючих флюїдів (зростання
ролі Н2О та СО2), на думку О. О. Маракушева (1977), посилює
дебазифікацію глибинних зон, що, у свою чергу, приводить до
зниження їхньої щільності й орогенічного підняття складчастих
поясів. Послідовне проявлення метаморфізму у фанерозойських
комплексах має прогресивний характер. При максимальному
рівні температур і відповідному тиску флюїдів відбувається локальне анатектичне плавлення, що призводить до формування
на фоні слабометаморфізованих гірських порід гранітогнейсових куполів. За рахунок регресивних тенденцій, що накладаються на попередні, утворюються поліметаморфічні комплекси.
Для архею та раннього протерозою давніх щитів спостерігається регресивний напрямок метаморфізму, звичайно пов'язаний
з пониженням температури земної кори при її остиганні зі збільшенням її потужності та зменшенням геотермічного градієнта
до сучасного рівня. Метаморфічні комплекси високометаморфізованих порід (піроксенові гнейси та сланці) у процесі регресивного метаморфізму заміщуються більш низькотемпературними
роговообманковими та біотитовими породними асоціаціями.
При автономному проникненні магм у неметаморфізовані
або слабометаморфізовані породи верхніх горизонтів кори площі метаморфічних перетворень різко скорочуються. У цьому
випадку метаморфізм усе більше набуває рис локального, зокрема контактового.
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Таким чином, метаморфічні утворення складчастих поясів
закономірно еволюціонують у напрямку зміни фаціальних серій
від менш низькотемпературних і більш глибинних до високотемпературних малих глибин, що розрізняються за характером
похідної dT/dP.

11.2.3. Імпактний метаморфізм
Метаморфізм порід, викликаний потужною ударною хвилею
при падінні великих космічних тіл, називається імпактним або
ударним, а породи, які при цьому виникли – імпактитами.
Ударний метаморфізм характеризується локальністю та миттєвістю прояву, дуже високими піковими тиском і температурою, являє собою різко нерівноважний процес, унаслідок якого
проявляється механічне дроблення та діаплектове перетворення
мінералів з появою їхніх ущільнених поліморфних модифікацій
(коеситу, стишовіту, рингвудиту, алмазу), а також плавлення і
випаровування речовини порід земної кори та метеориту з наступною її конденсацією.

11.3. Фактори метаморфізму
Метаморфічні перетворення гірських порід головним чином
здійснюються під впливом зміни температури, тиску та концентрації хімічно активних речовин, перш за все флюїдів.
Температура. Одним з найголовніших факторів метаморфізму, що впливає на процеси мінералоутворення та перекристалізації породи, є температура. Вона підвищує швидкість хімічних
реакцій, контролює виникнення тих чи інших парагенетич
них мінеральних асоціацій, збільшує пористість порід, по
в'язану з тріщинуватістю, підвищує активність флюїдів.
Температурний інтервал, в якому здійснюється більшість метаморфічних перетворень, лежить переважно в межах від 300–
350 oС до 900–1000 oС. За температури нижче 300 oС на межі з
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областю епігенетичних перетворень метаморфічні реакції проходять дуже повільно. В області високих температур швидкість
хімічних реакцій зростає в мільйони разів (за даними Джонсона,
швидкість хімічних реакцій при підвищенні температури на
10 оС зростає в два рази, на 100 оС – у тисячу разів, на 200 оС –
у мільйони разів). Верхня межа метаморфізму обмежена початком плавлення найбільш поширених гірських порід земної кори.
Температура метаморфізму контролює склад мінералів, що
кристалізуються. В умовах зростаючих з глибиною температур
відбуваються важливі для мінералоутворення ендотермічні реакції, які супроводжуються процесами дегідратації водовмісних
мінералів і декарбонатизації порід. Так, низькі температури сприяють кристалізації мінералів, що містять воду, з утворенням слюдистих, хлоритових і серицитових сланців. За високих температур
спостерігається процес відділення газової фази, завдяки чому формуються польовошпатові, силіманітові, піроксенові та інші безводні мінеральні парагенезиси. Таким чином, з підвищенням температури з'являється послідовний ряд характерних мінералівпоказників температурного рівня метаморфізму, таких як хлорит,
серицит, слюди, гранат, дистен, ставроліт, силіманіт.
Зниження температури метаморфізму, навпаки, сприяє розвитку метаморфічних реакцій з поглинанням летких компонентів і збагаченням ними мінералів. У цьому напрямку також зростають процеси окиснення, у мінеральних асоціаціях збільшується вміст оксидів і зокрема гематиту.
Тиск. Механічний стан породи визначається зовнішнім тиском.
Цей тиск може бути як всебічним, так і направленим, однобічним,
що виникає при тектонічних рухах на даній ділянці земної кори
(стресовий тиск). Крім того, на перебіг процесів метаморфізму великий вплив, як і при магматизмі, має флюїдний тиск.
Усебічний тиск деякою мірою визначається навантаженням
товщ, що залягають вище. Сила його зростає в середньому на
27 МПа на кожний кілометр, а в низах кори орогенних областей
(~ 50 км) досягає ~1300 МПа. Однак аналіз експериментально
одержаних мінеральних парагенезисів і порівняння їх з природними асоціаціями дозволив визначити, що всебічний тиск при
метаморфізмі може досягти 2500 МПа. Тому треба вважати, що
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всебічний тиск не обмежується вагою порід, що залягають вище,
а, на думку Г. Вінклера, залежить також від величини парціального тиску Н2О, СО2 та деяких інших факторів. Зокрема,
В. С. Соболєв виказав припущення про можливість локального
підвищення всебічного тиску внаслідок тектонічних рухів.
Усебічний тиск сприяє ущільненню порід, перебігу реакцій
зі зміною об'єму, утворенню за постійної температури мі
нералів з більш щільною структурою елементарної комірки.
Це сприяє зменшенню молекулярного об'єму системи й збільшенню її густини. Так, збільшення зовнішнього тиску на породу,
складену олівіном та анортитом, має сприяти утворенню гранату,
молекулярний об'єм якого менший за олівін та анортит разом узятих. Підвищення всебічного тиску підвищує також температуру
плавлення мінералів, що дуже важливо при метаморфічних перетвореннях. Таким чином, усебічний тиск і температура разом ре
гулюють мінеральні асоціації метаморфічних порід. Зміни
мінеральних парагенезисів залежно від температури й тиску метаморфізму демонструється за допомогою РТ-діаграм.
Флюїдний тиск складається із суми парціального тиску всіх
флюїдів, що беруть участь у метаморфізмі (Рf = РH2O + РH2 +
РCO2 +...). Роль тиску окремих флюїдів значно різниться між
собою. Так, підвищення вмісту води сприяє розширенню поля
стійкості гідроксилвмісних мінералів, зниженню верхньої межі
метаморфізму у зв'язку з усебічним пониженням температури
плавлення порід. Збільшення РCO2 призводить до зниження
стійкості багатих на кальцій силікатів і заміщення їх карбонатами й бідними на кальцій силікатами.
Таким чином, підвищення флюїдного тиску летких ком
понентів суттєво змінює поля стійкості окремих мінералів
та їхніх асоціацій. При цьому ефективність впливу на метаморфічні реакції флюїдів зростає за умови, коли всебічний тиск
більше флюїдного, що робить можливим інфільтраційну міграцію останніх. У випадку, коли спостерігається рівність цих тисків, може здійснюватись тільки дифузійна, дуже обмежена міграція речовини, яка не відіграє при метаморфізмі суттєвої ролі.
Направлений тиск (стрес) виникає при тектонічних рухах окремих ділянок земної кори, за яких гірські породи зазнають механіч346

ної деформації, сколювального зсуву, стиснення або розтягання з
явищами подрібнення та перетирання, він також збільшує їхню
проникність для метаморфічних циркулюючих флюїдів і розчинів і
сприяє перекристалізації мінералів. Результатом цих процесів є
зміна форми твердого тіла та його будови. Величина стресу залежить від інтенсивності тектонічних процесів і в кожному конкретному випадку оцінюється ступенем перетворення породи.
Стрес відіграє значну роль при формуванні текстурноструктурних особливостей порід. Без впливу температури він
сприяє розвитку тріщинуватості в породах, утворенню катаклазитів, кліважної тріщинуватості, а також тектонічної течії. За наявності температурного фактора в умовах стресу виникають специфічні
текстури із закономірним орієнтуванням мінералів видовженими
осями перпендикулярно напрямку тиску, що одержали назву кристалізаційної сланцюватості. Виникнення субпаралельного орієнтування пов'язано з процесами перекристалізації за правилом Рікке,
згідно з яким у напрямках найбільшого тиску підвищується розчинність мінералів з перевідкладенням розчиненої речовини на
ділянки з найменшим тиском. Така кристалізаційна сланцюватість
є досить суттєвою ознакою великої групи метаморфічних порід,
що одержали назву сланців. Довгодіючий стрес в умовах підвищених температур, як і всебічний тиск, впливає на склад мінеральних
асоціацій, які визначають ступінь метаморфізму. Крім цього, він
також сприяє метасоматичним перетворенням.
Флюїди – це хімічно-активні речовини, які є обов'язковими
учасниками всіх типів метаморфічних процесів. Склад їх досить
різноманітний і змінюється в процесі метаморфізму. До них належать перш за все вода та вуглекислота, які присутні в усіх гірських породах у вигляді так званих порових метаморфогенних
розчинів і газів. Крім того, до згаданих метаморфогенних реагентів належать CO, CH4, H2S, HCl, NO2, Cl, B, F, S та ін.
Джерелом води при метаморфізмі можуть бути продукти дегазації речовини мантії, вода, що виділяється від застигаючих магматичних розплавів, особливо кислого складу, а також вода, яка
визволяється при дегідратації гідроксилвмісних мінералів. Джерелами вуглекислоти можуть бути як глибинні, так і карбонатні
породи при їхній декарбонатизації в умовах високих температур.
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Флюїди за своїм складом можуть бути кислотними (H2S, CO2,
Cl2, F2), лужними (KOH, NaOH, NH4OH) або нейтральними. Більшість процесів метаморфізму здійснюється переважно під дією нейтральних флюїдів, і тільки процеси, що перебігають з активним привнесенням-виносом речовини, відбуваються за участі кислотних або лужних флюїдів. Особливо агресивними є леткі
компоненти, що беруть участь у метасоматичних процесах.
Леткі компоненти є носіями і генераторами тепла. Оскільки
на великих глибинах флюїди перебувають переважно у відновному стані, то, переміщуючись до поверхні, вони окиснюються,
виділяючи додаткову кількість енергії з підвищенням температури. Останнє, у свою чергу, сприяє збільшенню пористості порід, що відповідно збільшує їхню проникність для летких компонентів. Поряд з безпосередньою участю в хімічних реакціях
флюїди чинять і каталітичну дію, сприяючи процесам перекристалізації та прискорюючи процеси розчинення і відкладення речовини. Швидкість реакцій між мінералами в їхній присутності
зростає в мільйони разів.
Найвагомішу роль при метаморфізмі відіграють глибинні
флюїди. Вони переміщуються в зони метаморфізму ділянками
тектонічних деформацій та кліважу.

Запитання для самоконтролю
1. У чому полягає принцип мінеральних фацій?
2. Що таке метаморфізм?
3. У чому полягає відмінність процесів метаморфізму та ді
агенезу?
4. Які типи метаморфізму виокремлюють за переважною
дією певних факторів?
5. Чим відрізняються ало та ізохімічний метаморфізм?
6. Що таке діафторез?
7. Що таке поліметаморфізм?
8. Які різновиди локального метаморфізму?
9. Що таке контактовотермальний метаморфізм? Які його
особливості?
10. Які породи утворюються внаслідок алохімічного конта
ктового метаморфізму?
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11. Який тип метаморфізму властивий глибинним розломам?
12. Які головні фактори регіонального метаморфізму?
13.Які відмінності ранніх стадій метаморфізму у фанерозої?
14. У чому полягає істотна відмінність регіонального мета
морфізму докембрію від фанерозойського?
15. Що таке імпактний метаморфізм?
16. Під дією яких факторів відбуваються метаморфічні пе
ретворення гірських порід?
17. Як температура і тиск впливають на мінеральний пара
генезис метаморфічних порід?
18. Як стрес впливає на перебіг метаморфічних реакцій?
19. На що впливає підвищення парціального тиску флюїдів
за метаморфізму?
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ГЛАВА 12
Речовинний склад
метаморфічних порід
12.1. Хімічний склад
Речовинний склад метаморфічних порід різноманітніший, ніж
магматичних, осадових і метаморфічних, за рахунок яких вони
утворюються, оскільки визначається не лише складом вихідних
порід, а й характером процесів метаморфізму, у тому числі
імпрегнаційного та метасоматичного перетворень.
Хімічний склад метаморфічних порід при ізохімічній перекристалізації є близьким до складу вихідних порід магматичного
чи осадового генезису. Їхня первинна природа досить успішно
реставрується за особливостями хімічного складу. Так, серед осадових порід найменший вміст лугів мають каолінові глини, силіцитоліти, боксити і карбонатні породи. При цьому карбонатні
породи і боксити відрізняються від інших порід також мінімальним вмістом кремнезему (при відповідно високому вмісті кальцію, магнію або алюмінію), а силіцитоліти, навпаки, – максимально високим вмістом SіO2.
Метаморфічні породи, що виникли за рахунок перекристалізації глинистих порід, також характеризуються високим вмістом
Al2O3 (при Al2O3 > K2O + Na2O + CaO), карбонатних порід –
кальцію, а, наприклад, ультрабазитів – магнію та заліза (при
MgO > CaO). За цими ознаками більшість метаморфічних парапорід суттєво відрізняється за хімізмом від метаморфічних ортопорід. Виняток становлять випадки, коли хімізм осадових порід
близький до магматичних: аркозові пісковики та граніти або мергелі та основні породи. Найбільший збіг складу характерний для
основних і середніх магматичних порід нормального ряду з глинисто-карбонатними осадовими породами, гідрослюдистими та
монтморилонітовими глинами, частково з гауваками, а кислих –
з грауваками та аркозами.
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Проте такого збігу складу для сублужних і лужних магматичних порід з осадовими породами не спостерігається, оскільки метаморфічні породи підвищеної лужності виникають головним чином тільки за рахунок алохімічного метаморфізму, з утворенням
альбітитів, спілітів, глаукофанових сланців, хлорит-альбітових
сланців, рибекітових сланців, егірин-нефелінових сланців і гнейсів.
Загальну відповідність складу магматичних і осадових порід
з метаморфічними ілюструють петрохімічні діаграми. Зокрема,
для розмежування орто- і параметаморічних порід використовують діаграми А. А. Предовського (1970, 1980) та В. І. Шулідинера (1982). Непогано розрізняються первинноосадові й
первинномагматичні породи на діаграмі А. Д. Ракчеєва.
На діаграмах О. О. Маракушева в координатах Sі – (K + Na)
(рис. 12.1) площі метаморфізованих магматичних і осадових порід перекриваються між собою. Це не дозволяє за петрохімічними критеріями впевнено розрізняти алюмосилікатні породи основного, середнього і частково кислого складу первинно осадового і первинно магматичного генезису.
Ці діаграми О. О. Маракушев використав для загальної петрохімічної класифікації метаморфічних порід. Ним виділяються:
карбонатні (SіO2 < 10 %), карбонатно-алюмосилікатні (SіO2 =
10–35 %), глиноземисті (SіO2 > 20 %, частково перекриваються з
карбонатними та карбонатно-алюмосилікатними породами),
алюмосилікатні (SіO2 > 35 %) і кременисті породи (SіO2 > 90%).
У свою чергу, алюмосилікатні метаморфічні породи, як і магматичні утворення, поділяються на ультраосновні (SіO2 = 35–45
%), основні (SіO2 = 45–52 %), середні (SіO2 = 52–65 %), кислі
(SіO2 = 65–75 %) і ультракислі (SіO2 > 75 %) породи.
Здебільшого метаморфізм гірських порід відбувається під
впливом флюїдних потоків і супроводжується суттєвою зміною
їхнього хімічного складу настільки сильною, що встановити вихідні породи стає неможливим. Наприклад, утворення так званих "вторинних кварцитів" за рахунок окварцювання різного
складу ефузивів супроводжується виникненням порід, які за хімічним і мінеральним складом корінним чином відрізняються
від вихідних. Залежно від характеру привнесеної речовини серед метаморфічних утворень виділяються кислотні (збагачені
кремнієвою кислотою), лужні (багаті на луги) та основні (збагачені Ca, Mg, Fe) метасоматити.
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Рис. 12.1. Порівняння складу мафічних та інших метаморфічних порід
(вихідних і метаморфічних) (за О. О. Маракушевим, 1986):
1 – габро, норити, базальти, долерити та діабази; 2–5 – середній склад:
2 – габро, 3 – базальтів, 4 – діабазів, 5 – андезибазальтів; 6 – порфіритоїди
та зелені сланці; 7 – амфіболіти; 8 – середній склад амфіболітів;
9 – двупіроксенплагіоклазові грануліти; 10 – еклогіти; 11 – середній склад
еклогітів, підпорядкованих метаморфічним комплексам (гранулітовим
та амфіболітовим); 12–14 – середній склад еклогітів: 12 – таких, що утво
рюють включення в базальтах і гіпербазитах, 13 – із включень у кімберлітах,
14 – підпорядкованих глаукофановим поясам; 15 – дуніти, олівініти, перидо
тити, коматіїти, піроксеніти, горнблендити, пікрити; 16–20 – середній склад:
16 – дунітів, 17 – перидотитів, 18 – піроксенітів, 19 – горнблендитів,
20 – перидотитових коматіїтів; 21 – пікрити; 22 – серпентиніти;
23 – середній склад серпентинітів; 24 – актинолітові, тремолітові,
антофілітові, серпентинтремолітові, хлоритталькові, хлориткарбонат
талькові, тальковосерпентинові сланці; 25 – граніти, ріоліти, дацити,
порфірити; 26–28 – середній склад: 26 – гранітів, 27 – гранодіоритів,
28 – ріолітів; 29 – ортогнейси; 30 – діорити, сієніти, андезити, андезитові
порфірити, трахіти, трахітові порфіри; 31–33 – середній склад:
31 – діоритів, 32 – андезитів, 33 – трахітів; 34 – ортогнейси та ортосланці
середнього складу; 35 – глини; 36 – середній склад глинистих сланців;
37 – пісковики; 38 – парасланці та парагнейси; 39 – параамфіболіти
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Склад мігматитів залежить від складу порід субстрату, за рахунок яких вони виникають, а також складу матеріалу (найчастіше гранітний, значно рідше – діоритовий), що їх ін'єкціює.

12.2. Мінеральний склад
Мінеральний склад метаморфічних порід визначається специфікою їхнього походження. Він характеризується великою
різноманітністю мінеральних видів різного генезису, поширеністю силікатів алюмінію, наявністю майже чистих магнієвих і
кальцієвих силікатів, мінералів стовпчастої, голчастої, волокнистої або лускатої форми, широким проявом серед них гетероморфізму – різних мінералів однакового хімічного складу (напр.,
дистену, андалузиту, силіманіту).
Набір мінералів дуже великий, особливо в метасоматичних
породах, оскільки він визначається не тільки складом пер
винних порід і термодинамічними умовами їхньої перекри
сталізації, але й складом розчинів і летких компонентів, що
беруть участь у процесі метаморфізму. Тому мінерали метаморфічних і метасоматичних порід охоплюють більше половини відомих нині мінеральних видів. Умовно мінерали метаморфічних порід можна поділити на декілька груп.
 До мінералів поширених як у магматичних, так і метаB
морфічних породах належать олівіни, піроксени, амфіболи,
польові шпати та кварц. Досить рідкісними є лужні піроксени та
амфіболи. Такі мінерали магматичних порід, як фельдшпатоїди,
високі модифікації польових шпатів, піжоніт, базальтична рогова обманка в умовах метаморфізму не стійкі. Водночас деякі з
них можуть іноді зустрічатися в метасоматично змінених породах, наприклад нефелін, егірин або рибекіт у лужних метасоматитах або санідин у контактово-термальних породах.
 Мінерали осадових і метаморфічних порід, зокрема карбонати.
 Мінерали власне метаморфогенного походження. Серед них є мінерали, багаті на глинозем (магнезіально-глино353

земисті й залізо-глиноземисті), які утворюються при контактовому та регіональному метаморфізмі глин і глинистих порід
(ставроліт, кордієрит, дистен, силіманіт, андалузит, діаспор,
хлорити та хлоритоїди, турмалін), а також мінерали, багаті на
кальцій та магній, які кристалізуються при метаморфізмі порід
первинно-осадового (вапняків, доломітів, карбонатних сланців,
мергелів тощо) і магматичного (ультраосновних і основних порід) генезису, багатих на ці компоненти (тальк, серпентин, брусит, флогопіт, антофіліт, кумінгтоніт, жедрит, омфацит, гранат,
епідот, воластоніт, везувіан та ін.).
Калієвий польовий шпат KAlSі3O8 у метаморфічних породах може існувати в декількох структурних модифікаціях – моноклінного санідину, ортоклазу та триклінного мікрокліну. Перетворення мікрокліну й ортоклазу в санідин відбувається в межах 600−800 (~700) 0С. Кожний з цих мінералів залежно від
умов кристалізації може бути представлений двома модифікаціями: високою (невпорядкований) та низькою (упорядкований)
структурною формами.
Найсприятливішими умовами для процесів упорядкування
атомів у структурних решітках польових шпатів є повільне зниження температури метаморфізму або повторний температурний вплив у поєднанні з дією летких компонентів (різні діафторичні процеси). Вони, як правило, приводять до широкого розвитку явищ упорядкування в польових шпатах природних асоціацій і заміщенню невпорядкованих (високих) структурних форм
частково або повністю впорядкованими. Наприклад, серед калішпатів метаморфічних порід докембрійських щитів у породах
гранулітової фації переважає ортоклаз, а в умовах амфіболітової
фації – проміжний ортоклаз і мікроклін. В асоціаціях епідотамфіболітової та зеленосланцевої фації переважає максимально
впорядкований мікроклін.
За підвищеного тиску у параметрах фації дистен-мусковітових сланців калішпат є звичайним мінералом мусковітових порід, але з дистеном він разом існувати не може, цей парагенезис
у таких умовах є забороненим. У присутності дистену калієвий
польовий шпат може бути стійкий в умовах фації дистенових
гнейсів та амфіболітів. У типових еклогітах мантії калішпат вза354

галі невідомий. При зниженні температури з паралельним упорядкуванням структур відбувається розпад калінатрових польових шпатів з утворенням пертитів: суміші альбітового та калішпатового компонентів. За якісною оцінкою О. Ф. Таттла пертити
менше 1μ мають утворюватися переважно при явищах розпаду
лужних польових шпатів вулканічних порід, пертити розмірами
1–5 μ – при розпаді польових шпатів гіпабісальних інтрузивів, а
більш крупні – у великих плутонічних тілах, що підтверджує
думку Т. Барта, що кількість натрієвого компонента у співіснуючих польових шпатах корелюється з температурою їхнього
утворення, а співіснування структурної схеми низький альбіт↔ортоклаз із серією низький альбіт↔мікроклін можливе
тільки за температур, нижче 700 0С.
Натрієвокальцієві польові шпати (плагіоклази) зустрічаються практично в усьому інтервалі РТ-умов метаморфізму, будучи нестійкими лише за дуже високого тиску. За складом вони
варіюють від чистого альбіту NaAlSі3O8 до практично чистого
анортиту CaAl2Sі2O8. Існує загальна тенденція підвищення вмісту анортитового міналу в плагіоклазах зі зростанням температури метаморфізму, що найвиразніше проявлена в низько-, средньотемпературній області метаморфічних змінень. У найбільш
низькотемпературній області метаморфізму (фація зелених сланців і нижче) стійким є практично чистий альбіт із вмістом анортитової молекули не більше 10 %. Для фації епідотових амфіболітів характерні головним чином кислі плагіоклази (менше
№ 30) з поступовим підвищенням вмісту анортиту до максимального до верхньої температурної межі фації. В умовах амфіболітової фації утворюються плагіоклази різного складу, крім чистого альбіту. Плагіоклази з відносно більшою основністю поширені в породах гранулітової фації. Тому і в польовошпаткварцових породах, і в метапелітових утвореннях, а також в основних метавулканітах і метаморфізованих карбонатних осадках
ніколи не спостерігаються плагіоклази кисліше № 25.
У фаціях високих тисків максимальний вміст анортитового
компонента в плагіоклазах за тих же температур скорочується.
У глаукофан-лавсонітовій фації можливий тільки альбіт (до температур і тисків його розкладання). У фації дистенових сланців
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характерні тільки кислі плагіоклази, хоч серед дистенових гнейсів спостерігаються породи із суттєво основними плагіоклазами
(майже до чистого анортиту). Це вказує на відносно невеликий
парціальний тиск води.
Піроксени. У метаморфічних породах зустрічаються дві підгрупи піроксенів − ромбічні (ортопіроксени) і моноклінні (клінопіроксени). Останні характеризують набагато ширший інтервал РТ-умов порівняно з ортопіроксенами.
Ромбічні піроксени утворюють ізоморфну серію, крайніми членами якої є енстатит Mg2Sі2O6 і феросиліт Fe2Sі2O6. Вони входять
до складу різноманітних метаморфічних орто- та парапорід і є чіткими індикаторами високих температур при метаморфізмі.
Серед моноклінних піроксенів розрізняють кальцієві клінопіроксени (діопсид – геденбергіт), натрієві (егірини, жадеїти) та
кальцій-натрієві (омфацити).
У більшості випадків моноклінні піроксени метаморфічних порід (кристалічних сланців і гнейсів), а також скарнів і метасоматичних жильних утворень Mg-Ca складу представлені Caпіроксенами діопсид-геденбергітової серії CaMgSі2O6–CaFe2+Sі2O6.
Підвищення тиску сприяє розвитку в клінопіроксенах ізоморфізму Ca(Mg,Fe) ↔ NaAl, який є типовим для глаукофанових
сланців, еклогітів і жадеїтитів. Для низькотемпературних високобаричних порід звичайним є жадеїт NaAlSі2O6, тоді як у більш
високотемпературних еклогітах типовим є омфацит, що являє
собою ізоморфну суміш жадеїт + діопсид + геденбергіт.
Амфіболи. До амфіболів належить дуже складна група ромбічних або моноклінних силікатів із загальною формулою
A0–1B2C3–5D0–2[Z8O22](OH, F)2, де: A = Ca, Na, K; B = Ca, Fe2+, Mg
Mn2+, Na; C = Fe2+, Mg, Mn; D = Al, Tі3+, Fe3+; Z = Al, Tі, Sі. Виділяються залізо-магнієві (безкальцієві), кальцієві (сюди ж входять кальцієво-магнієві) і лужні амфіболи.
Склад амфіболів тісно пов'язаний з умовами їхнього утворення. Найбільш поширеними є кальцієві амфіболи, представлені в метаморфічних породах групою актиноліту і роговими обманками з дуже широкими варіаціями хімічного складу. Якщо
актиноліт є звичайним мінералом в низькотемпературних метаморфічних породах, то для більш високотемпературних харак356

терною є вже рогова обманка. В останніх спостерігається загальна тенденція підвищення вмісту Al2O3 і TіO2 зі збільшенням
температури метаморфізму.
Для низькотемпературних високобаричних порід характерна
присутність лужного амфіболу − глаукофану, а також амфіболів
проміжного складу між актинолітом і глаукофаном (вінчити), глаукофаном і рібекітом (кросити) та глаукофаном і роговою обманкою (баруазити). Усі відзначені вище амфіболи мають блакитне,
синє або фіолетове забарвлення у шліфах, тому російськомовний
термін фація глаукофанових сланців в англійському варіанті
відповідає терміну фація блакитних сланців (blueschіsts).
Для метаморфічних порід, що виникли за рахунок магнезіальних вапняків і доломіту, характерні тремоліт, іноді рихтерит,
паргасит.
Моноклінні амфіболи Fe-Mg ряду кумінгтоніт–грюнерит характерні для регіонально-метаморфізованих порід низького тиску та для контактово-метаморфізованих порід.
Ромбічні амфіболи – антофіліт і жедрит входять до складу
регіонально-метаморфізованих порід і контактних роговиків, а
також формуються в процесі магній-залізистого метасоматизму.
Вони присутні в породах амфіболітової та гранулітової фацій.
Слюди. Важко назвати який-небудь вид гірських порід, в яких
би не зустрічалися триоктаедричні Fe-Mg слюди групи біотиту. У
них найбільш поширений ізоморфізм Fe2+↔ Mg та Al ↔ (Mg, Fe)
обумовлений змішуваністю чотирьох головних міналів: сидерофіліту K2Fe5Al[Al3Sі5O20](OH)4, істоніту K2Mg5Al[Al3Sі5O20](OH)4,
аніту K2Fe6[Al2Sі6O20](OH)4 та флогопіту K2Mg6[Al2Sі6O20](OH)4.
Біотит формується в широкому діапазоні хімічних і термодинамічних умов. Він входить до складу різноманітних гнейсів і
кристалічних сланців, а також метасоматичних утворень, є складовою частиною контактових роговиків. Склад біотиту контролюється головним чином хімічним складом породи й умовами
метаморфізму. Найбільш індикаторною є тенденція збільшення
вмісту титану в біотиті при зростанні температури. Флогопіт
зустрічається переважно в карбонатних породах, що метаморфізуються, – мармурах і кальцифірах, а також метаультрабазитах.
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Найбільш поширеним представником діоктаедричних слюд є
мусковіт, що зустрічається як у самих низькотемпературних, так і у
високотемпературних метаморфічних породах, головним чином
метапелітах. Ідеальна формула мусковіту − KAl2[AlSі3O10](OH)2,
проте завдяки ізоморфізму Sі + (Fe,Mg) ↔ 2Al у ньому завжди містяться невеликі кількості магнію й заліза. Підвищений сумарний
вміст заліза та магнію є якісним показником підвищеного тиску
при метаморфізмі.
Гранати. При описі петрографічного складу метаморфічних
порід найчастіше використовується збірний термін гранат, хоч в
окремих випадках використовують конкретніші терміни, які вказують на специфіку його складу. Метаморфічні гранати в більшості випадків є багатокомпонентною твердою сумішшю, у складі якої
присутні: альмандин Fe3Al2Sі3O12, гросуляр Ca3Al2Sі3O12, піроп
Mg3Al2Sі3O12, спесартин Mn3Al2Sі3O12. У невеликих кількостях (за
винятком специфічних типів порід) можуть бути присутніми андрадит Ca3Fe3+2Sі3O12 та уваровіт Ca3Cr2Sі3O12. Склад гранатів змінюється залежно від хімічного складу порід і РТ-умов метаморфізму. Альмандин є головним компонентом метаморфічних гранатів.
У більшості типів порід його вміст може становити від 95 до 50 %.
Багаті на гросуляр гранати є характерними лише для карбонатних
порід і метасоматичних утворень (напр., скарнів), пов'язаних з
процесами метаморфізму. У метапелітах, бідних на кальцій породах, вміст СаО в гранатах звичайно не перевищує 4 %, зростаючи
тільки в разі підвищеного тиску при метаморфізмі. У метабазитах,
де вміст СаО − 5−12 %, частка гросулярового компонента звичайно
становить 20−30 %. Піроповий мінал є надійним індикатором варіацій температур і тиску. Для низько- і средньотемпературних умов
метаморфізму відмічається вельми низький вміст MgO, що не перевищує, як правило, 3−4 %. Збільшення піропового компонента
відображає підвищення температури і/або тиску. Вміст піропу в
метаморфічних гранатах рідко досягає 40−50 % і тільки за умов
дуже високих температур і (або) тисків при метаморфізмі. Багаті
спесартином гранати (до 15−25 % MnO) найхарактерніші (якщо
виключити багаті марганцем породи) для низькотемпературних
фацій метаморфізму. Зональність гранатів, тобто зміна складу від
центру до країв кристалів, є важливою ознакою, що дозволяє оці358

нити зміну РТ-умов метаморфізму. Так, різке зменшення вмісту
спесартинового компонента, що притаманне гранатам низькотемпературних фацій, відображає збільшення температури метаморфізму під час зростання кристалів гранату. Збільшення або зменшення вмісту піропового міналу вказує на відповідне підвищення або
пониження температури (або тиску) в процесі мінералоутворення.
Відзначимо, що гранати належать до тих нечисленних метаморфічних мінералів, за складом або зміною складу яких можна відразу
орієнтовно судити про умови метаморфізму.
Скаполіти представлені серією твердих розчинів ряду маріаніт–мейоніт 3NaAlSі3O8·NaCl – 3CaAl2Sі2O8·CaCO3. Вони утворюються за рахунок процесу заміщення плагіоклазів. Спостереження свідчать, що за умов більш високотемпературних фацій
регіонального метаморфізму в породах, що наближаються за
складом до кальцієвих метапелітів, стійкі асоціації з більш основним скаполітом, тоді як у низькотемпературних фаціях звичайно зустрічаються скаполіти з меншим вмістом мейоніту. Ця
тенденція дуже подібна до стійкості плагіоклазів, багатих на
анортит у гранулітовій та амфіболітовій фаціях.
Кордієрит Mg, Fe2+)2Al3[Sі5AlO18] характерний для метаморфічних порід широкого діапазону РТ-умов метаморфізму. Через
це оцінити умови метаморфізму тільки за появою кордієриту дуже важко. Проте його асоціація з деякими іншими мінералами,
наприклад з гіперстеном, дозволяє суттєво звузити передбачувану
область РТ-параметрів. Оскільки мінерал є високоглиноземистим,
то він є найбільш типовим для метапелітів.
Андалузит, кіаніт (дистен) і силіманіт. Ці мінерали мають
однаковий хімічний склад – Al2SіO5, але різну кристалічну структуру, що визначає їхню стійкість у різних інтервалах РТ-умов
(рис. 12.2). Андалузит стійкий за низького тиску і низьких температур, силіманіт – за низького й помірного тиску і високих
температур, кіаніт притаманний породам, утвореним при помірному і високому тиску.
Ставроліт (Fe2+, Mg)(Al, Fe3+)9O6[SіO4]4(O, OH)2 – типовий
мінерал кристалічних сланців амфіболітової фації регіонального
метаморфізму. Асоціює з гранатом, дистеном, силіманітом, мусковітом, кварцом.
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Рис. 12.2. РТBдіаграма систем SіO2 – Al2O3
(за даними Г. Т. Остапенка і Л. П. Тимошкової, 1977)

Хлоритоїд (Fe2+, Mg, Mn)2Al4[(OH)2|O|SіO4]2 зустрічається в
метаморфічних породах низького ступеня метаморфізму.
Лавсоніт CaAl2(OH)2[Sі2O7]H2O можна розглядати як водний
аналог анортиту. Цей мінерал зустрічається в породах основного складу в дуже вузькому інтервалі температур і тиску. Він є
одним з найнадійніших індикаторів підвищеного тиску і низьких температур при метаморфізмі.
Воластоніт Ca[SіO3] зустрічається в карбонатних породах і
продуктах синметаморфічного метасоматизму. Характерний для
найбільш високотемпературних умов метаморфізму.
Найпоширенішими акцесорними мінералами метаморфічних
порід, як і в магматичних породах, є успадковані та новоутворені циркон, монацит, ксенотим, фтор- і хлорапатит, турмалін, магнетит, сфен, пірит, піротин, ільменіт тощо. Кількість і спектр їх
різко розширюється в метасоматичних породах і залежить не
тільки від складу метасоматизуючих флюїдів, хімізму вмісних
порід, але й від РТ-умов кристалізації.
Оскільки формування мінералів у метаморфічних породах відбувається у твердому середовищі, то більшість їх виникає за рахунок тих, що раніше існували. При цьому склад і парагенезис
мінералів повністю контролюється термодинамічними умо
вами перекристалізації й закономірно змінюється при зміні
цих параметрів. Так, наприклад, у співіснуючих гранаті й кордієриті вміст заліза залежить від температури і тиску. При зростанні тиску і температури знижується їхня залізистість. При цьому зі збільшенням тиску першим буде розкладатися залізистий
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кордієрит на гранат + силіманіт + кварц. Таким чином, гранат у
цій системі буде більш стійким мінералом порівняно із залізистим кордієритом, тоді як магнезіальні кордієрит і гранат стійкі в
умовах високого тиску. Аналогічні закономірності спостерігаються і в співіснуючих гранаті та піроксені. Падіння температури
веде до зростання залізистості гранату відносно піроксену.
Кореляція вмісту Fe і Mg спостерігається і в інших співіснуючих мінералах, наприклад піроксенах і біотитах, амфіболі й біотиті, амфіболі й гранаті та ін. Змінний склад цих мінералів обумовлює їхню стійкість у досить широких температурних межах.
Наприклад, гранати можуть бути присутніми як у метапелітах
і метапсамітах низьких ступенів метаморфізму (напр., у філітах),
так і в метабазитах гранулітової та еклогітової фацій в умовах
високої температури і тиску. У першому випадку стійкі гранати
спесартит-альмандинового ряду, а в другому – альмандинпіропового. Зростання температури метаморфізму веде до збагачення гранатів магнієм. Теж саме можна показати й на амфіболах,
які з'являються вже в умовах низькотемпературного метаморфізму (фації зелених сланців) і залишаються стійкими при високих
температурах в амфіболітовій і навіть у гранулітовій фаціях. Однак, якщо в умовах фації зелених сланців амфібол звичайно представлено актинолітом, то при підвищенні ступеня метаморфізму
він переходить у зелену, а потім зеленувато-буру рогову обманку.
Склад амфіболів при цьому закономірно змінюється від
кальцієвого різновиду актиноліту до багатої на Na і Al зеленої, а
надалі ще й на Mg і Tі коричневої рогової обманки. Склад плагіоклазів, які перебувають у рівновазі до амфіболу, теж закономірно змінюється від альбіт-олігоклазу в асоціації з актинолітом
до андезин-лабрадору в асоціації з роговою обманкою.
Залежать від температури та тиску і мінеральний склад поліморфних модифікацій однакового складу. Так, андалузит, як це
видно на рис. 12.2, формується в умовах невеликого і середнього тиску та температур. Навпаки, силіманіт утворюється за високих температур і тиску. Підвищеним тиском характеризуються умови кристалізації й кіаніту.
Відповідно до термодинамічних умов кристалізації мінерали
метаморфічних порід за генезисом поділяються на реліктові та
рівноважні. При цьому реліктові – це ті мінерали, що залишили361

ся від вихідних порід; рівноважні – це новоутворені мінерали, що
відповідають певним конкретним умовам (фаціям) метаморфізму.
Парагенезис рівноважних мінералів може змінюватися як при
прогресивному, так і при ретроградному (регресивному) метаморфізмі (напр., хлорит по біотиту, серицит по плагіоклазу тощо).

Запитання для самоконтролю
1. Чому речовинний склад метаморфічних порід різномані
тніший, ніж склад магматичних та осадових порід?
2. За якими особливостями хімічного складу метаморфіч
них порід можна визначити їхню первинну осадову або магма
тичну природу?
3. Як класифікуються метаморфічні породи за петрохіміч
ними ознаками?
4. Які мінерали однаково поширені в магматичних і мета
морфічних породах?
5. Які мінерали однаково поширені в осадових і метамор
фічних породах?
6. Які мінерали є типовими лише для метаморфічних порід?
7. Якими факторами контролюються склад і парагенезис
мінералів у метаморфічних породах?
8. Що таке рівноважні та реліктові мінерали?
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ГЛАВА 13
Структури і текстури
метаморфічних порід

13.1. Структури
Структурою метаморфічних порід (як і магматичних)
називають ті особливості їхньої будови, що зумовлені
розміром, формою і взаємним розташуванням мінералів.
Оскільки формування метаморфічних порід відбувається у твердому стані, то їхні структури відрізняються від структур вивержених порід, хоч деякі з них можуть мати спільні особливості.
Щоб розрізнити структури метаморфічних і зовні схожих з ними
вивержених порід, Ф. Бекке запропонував об'єднати всі метаморфічні структури терміном бластичні (або бластові) й додавати до назв головних метаморфічних структур слово бласт
(від грец. βλαστός – паросток).
Серед структур метаморфічних порід досить чітко виокремлюються п'ять груп, що різняться специфічними особливостями
будови й умов формування: кристалобластичні, тектонокластичні, тектонобластичні, реліктові та метасоматичні.
Кристалобластичні структури характерні для порід регіонального й контактового метаморфізму, в яких мінерали первинних порід зазнали повної перекристалізації в нових термодинамічних умовах, тобто ці структури виникають унаслідок
процесів перекристалізації порід у твердому стані зазвичай
з участю води або інших мінералізаторів. За перекристалізації в умовах загального тиску кристали набувають ізометричної
форми, а в умовах направленого (стресового) тиску – видовженої. В останньому випадку кристалізація відбувається за принципом Рікке: кристали ростуть у перпендикулярному до
прикладання тиску напрямку, за рахунок речовини, що виві
363

льнилася під час інтенсивного розчинення мінералів у на
прямку прикладання тиску. Унаслідок цього породи, які виникли під дією стресового тиску, мають зерна видовженої форми.
До характерних особливостей кристалобластичних структур
належать як правильні, ізометричні, так і неправильні, часто затокоподібні, зубчасті форми мінералів, однакова орієнтація лінійно витягнутих кристалів, численні включення одних мінералів в інших, розташування мінералів у вигляді скупчень. Останнє зумовлено вибірковою перекристалізацією, властивою початковим стадіям метаморфізму.
Залежно від розміру кристалів, що формують метаморфічні
породи, виокреслюють мікроB (< 0,2 мл), дрібно (0,2–1,0 мм),
середньо (1,0–5,0 мм), крупно (5,0–15,0 мм) та гігантокрисB
талічні (> 15,0 мм) структури. При цьому розмір зерен визна
чається в основному характером флюїдного режиму, те
мпературою та тривалістю її дії. Тому мікрозернисті породи зазвичай типові для контактових роговиків, вміст флюїдів в
яких здебільшого невеликий, а температура, хоч і висока, але
геологічно короткочасної дії, а також для порід регіонального
метаморфізму низьких ступенів – філітів, зелених сланців та інших, для яких теплова дія хоч і довготривала, проте характеризується невисокими температурами. Середньо- й крупнокристалічні структури властиві породам метаморфізму високих ступенів – амфіболітам, гнейсам, еклогітам, кристалічним сланцям.
Породи гігантозернистої будови виникають у специфічних умовах низького загального тиску за насиченості флюїдами.
Структуру порід, що характеризується рівномірнозернистою
будовою, називають гомеобластовою (від грец. όμοιος – подібно) (рис. 13.1). За помітної різниці розміру зерен порода має
гетеробластову структуру (від грець. έτερος – інший)
(рис. 13.2). За різко вираженої нерівномірної зернистості породи
в присутності великих кристалів (порфіробластів) серед більш
тонкозернистої маси, яку зазвичай називають основною тканиною, структура породи порфіробластова (рис. 13.3).
У власне метаморфічних породах порфіробласти представлені мінеральними видами, які характеризуються найбільшою
кристалізаційною силою, – гранатом, ставролітом, дистеном,
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андалузитом, а в метасоматичних породах – мікрокліном, альбітом, слюдою, турмаліном, іноді топазом, егірином тощо. Типовою ознакою порфіробластів є численні включення мінералів
основної тканини й навіть реліктів вихідної породи, як, наприклад, у випадку геліцинової структури (структура "снігової
грудки") (рис. 13.4). Такі порфіробласти досить часто мають ситоподібну або пойкілобластову структуру (включення одних
мінералів в інших) (рис. 13.5). Наявність або відсутність пойкілітових включень у порфіробластах зазвичай пов'язується з різним співвідношенням швидкості росту кристалів порфіробластів
і розчиненням присутніх у них включень. Якщо швидкість росту
вища за швидкість розчинення, то у вкраплениках спостерігається велика кількість включень, і навпаки, якщо швидкість розчинення вище, ніж швидкість росту порфіробласту, останній
може взагалі не містити включень.

Рис. 13.1. Гомеобластова структура кварциту (аналізатор введено)
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Рис. 13.2. Гетеробластова структура польовошпатового кварциту
(аналізатор введено)

Рис. 13.3. Порфіробластова структура
гранатBамфіболового кристалосланцю (аналізатор введено)
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Рис. 13.4. Геліцинова структура тектоносланцю (без аналізатора)

Рис. 13.5. Пойкілобластова структура плагіогнейсу
(аналізатор введено)

Спостереженнями за характером розташування включень мінералів основної тканини в порфіробластах досить часто можна
визначити тривалість кристалізації останніх. Так, за докінемати367

чного росту порфіробластів їхня внутрішня мікротекстура відрізняється від текстури основної тканини, оскільки в кристалі зберігаються розподіл та орієнтація включень, характерні для породи до її деформації. При синкінематичному рості в порфіробластах фіксується одна з проміжних стадій деформації породи, а
при посткінематичному рості кристалів розташування включень
у порфіробластах і кристалів основної маси однакове. У породах
із порфіробластовою будовою основна тканина має один з різновидів кристалобластичних структур.
Породи, в яких зберігаються релікти первинної порфірової
будови вихідних порід, зазвичай характеризуються бластопоB
рфіровою структурою. Головними відмінностями бластопорфірових виділень від порфіробластів є насамперед властиві вихідним породам форми та внутрішня будова кристалів (зональна
або двійникова, наявність структури розпаду твердих розчинів
тощо). Метаморфізм їх виражається в перекристалізації цих зерен по краях, уздовж тріщин і площин зрощення двійників.
Із купчастого розташування мінералів у вигляді окремих
груп, кожна з яких має склад, близький до мономінерального,
структуру породи називають гломеробластовою, або гломеробластичною. Такі структури трапляються, зокрема, серед роговиків, деяких сланців та амфіболітів.
Залежно від форми й морфологічних особливостей мінералів
і співвідношення їх між собою виокремлюють типи кристалобластичних структур, розглянуті нижче.
Гранобластова (гранобластична) структура (рис. 13.6) характеризується відносно однаковими розміром та ізометричною формою зерен мінералів (кварцу, польових шпатів, гранатів, піроксенів тощо). Різновидами цієї структури є роговикова, мозаїчна
та стільникова. Роговикова структура (рис. 13.7) характеризується дрібними зернами й сильно порізаними їхніми контурами.
Вона поширена серед контактово-метаморфічних порід – роговиків. Мозаїчна структура відрізняється від роговикової більшим
розміром складових. Стільникова структура (рис. 13.8) характеризується винятково ізометричною формою зерен головних мінералів, які мають полігональні або округлі контури.
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Рис. 13.6. Гранобластова структура
піроксенBплагіоклазового кристалічного сланцю (аналізатор введено)

Рис. 13.7. Роговикова (мікрогранобластова) структура
піроксенBплагіоклазового роговика (без аналізатора)
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Рис. 13.8. Стільникова гранобластова структура кварциту
(аналізатор введено)

Рис. 13.9. Лепідобластова структура біотитового сланцю
(аналізатор введено)
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Лепідобластова (лепідобластична, луската) структура
(рис. 13.9) поширена серед метаморфічних порід, істотною складовою яких є лускаті або листуваті мінерали – слюди, хлорити,
тальк, хлоритоїди. Вони найчастіше спостерігаються в породах
зі сланцюватою текстурою (сланцях, гнейсах), в яких листуваті
мінерали мають орієнтоване розташування. Відповідно до цього
рисунок перерізів породи, що паралельні або перпендикулярні
до площин кристалізаційної сланцюватості, буде різним: у першому випадку пластинки слюд матимуть близькі до ізометричних контури й низьке двозаломлення, а в другому – видовжену
форму з високим подвійним світлозаломленням і спайністю.
Фібробластова (фібробластична, волокниста) структура
(рис. 13.10) характеризується великим умістом у породі волокнистих, голчастих або тонкопластинчастих мінералів (серпентину,
амфіболу волокнистої будови, фіброліту). Переплітаючись між
собою, ці мінерали утворюють тонковолокнисту масу породи.
Фібробластова структура поширена серед серпентинітів, фібролітових сланців, нефритів, деяких багатих на силіманіт гнейсах.

Рис. 13.10. Фібробластова структура актинолітового сланцю
(аналізатор введено)
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Нематобластова (нематобластична структура) (рис. 13.11)
характеризується переважним вмістом у породі довгопризматичних, тичкуватих, стебельчастих мінералів. Ця структура поширена, зокрема, в амфіболітах, амфіболових і дистенових сланцях. Немато- й фібробластова структури розглядаються як відповідно грубо- й тонковолокниста.
Якщо рисунок породи визначається кількома різними елементами, то назва структури починається з кількісно-підлеглого компонента, наприклад: лепідогранобластова (рис. 13.12), граноB
нематобластова (стр. 13.13). Так, у породі з лепідогранобластовою структурою ізометричні зерна переважають над лускатими.
Особливу групу становлять структури, що відображують метаморфічні реакції між мінералами: діабластова, друзитова та
пойкілобластова.
Діабластова (діабластична) структура характеризується
проростанням кількох мінералів. Різновидами її є симплектитова й мірмекітова структури. Симплектитова структура
(рис. 13.14) характеризується мікроскопічними зростками, наприклад кварцу з діопсидом або кварцу з кордієритом. МірмеB
кіти (рис. 13.15) представлені червоподібними вростками кварцу в олігоклазі, який розвивається по мікрокліну.
Друзитова (келіфітова, вінцева) структура (рис. 13.16) виникає внаслідок обростання одних мінералів іншими. Такі структури характерні для метаморфізованих основних порід, в яких
на зерна олівіну й піроксену послідовно наростають облямівки з
гіперстену, гранату та амфіболу.
Тектонокластичні (катакластичні) структури поширені
серед продуктів катакластичного метаморфізму, формування
яких пов'язано з процесами роздрібнювання як самих порід загалом, так і окремих мінералів за низьких температур. Початкова стадія деформації породи звичайно виражається в появі в
окремих мінералах тріщин, хвилястого згасання, а також згинів
площин спайності та двійників. Подальша 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 ультрамілонітову) та псевдотахіліти.
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Рис. 13.11. Нематобластова структура мономінерального амфіболового
кристалосланцю (аналізатор введено)

Рис. 13.12. Лепідогранобластова структура біотитового гнейсу
(аналізатор введено)
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Рис. 13.13. Гранонематобластова структура амфіболіту
(без аналізатора)

Рис. 13.14. Симплетитова структура проростання магнетиту в піроксені
(без аналізатора)
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Рис. 13.15. Мірмекітова структура в мігматиті (аналізатор введено)

Рис. 13.16. Друзитова структура заміщення олівіну в хлоритизованому
олівіновому габро (без аналізатора)

Катакластична структура (рис. 13.17) виникає внаслідок
роздрібнювання порід і характеризується тим, що уламки породи або кількох порід змішані й не пов'язані між собою мінеральними новоутвореннями.
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Рис. 13.17. Катакластична структура тоналіту (без аналізатора)

Какіритова структура (рис. 13.18), як правило, виникає на початку роздрібнювання порід. Для неї характерно те, що уламки породи або мінералів майже не зміщені по тріщинах, не повернуті
один відносно одного й не пов'язані новоутвореними мінералами.
У породах із зазначеними структурами містяться зігнуті пластинчасті мінерали (слюди, хлорити, тальк), розтріскані або роздрібнені й частково розтерті крихкі мінерали, такі як кварц або
польові шпати.
Багатьом зернам властиве хвилясте та блокове згасання, мікрозсуви та інші вияви механічної деформації. Залежно від розміру
уламків вирізняють гомеокластичну (рівномірноуламкову) та
гетерокластичну (нерівномірноуламкову) (рис. 13.19) структури.
Цементна (бетонна) структура характеризується присутністю в роздрібненій породі реліктів великих нероздрібнених зерен
(порфірокластів), що цементуються дрібно роздрібненими та
розчавленими зернами основної тканини, яка має катакластичну
(або грано- чи лепідокластичну) структуру з елементами облямування великих зерен.
Характерною ознакою трьох описаних видів катакластичних
структур, на відміну від розглянутої нижче мілонітової, є однорідна текстура без елементів смугастості й сланцюватості.
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Рис. 13.18. Какіритова структура лейкограніту (без аналізатора)

Рис. 13.19. Гетерокластична структура граніту (аналізатор введено)

Мілонітова структура ( рис. 13.20) властива інтенсивно роздрібненим і тонкоперетертим, частково зцементованим, тонкосмугастим гірським породам, які називають мілонітами. Залежно від
ступеня роздрібнення порід вирізняють грубомілонітову (розмір
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окремих уламків відповідає псамітам або псефітам) та тонкоміB
лонітові (грубі уламки відсутні, дрібні розрізняються під мікроскопом) структури, а за дуже високого ступеня розтирання фрагментів порід – ультрамілонітову (окремі уламки під мікроскопом не розрізняються) (рис. 13.21).
За співвідношенням тектонокластів і тектономатриксу виокремлюють протомілонітову (10–50 % матриксу), мезомілонітову (50–
90 % матриксу) та ультрамілонітову (> 90 % матриксу) структури.
До різновидів мілонітової структури належать також очкова та
лінзоподібна. Очкова структура ( рис. 13.22) характерна для
мілонітів, в яких збереглися округлої форми порфірокласти –
"очки", складені одним або кількома мінералами. Лінзоподібна
структура виникає внаслідок перетворення очок у лінзи, складені
агрегатами дрібних зерен, що утворилися в результаті грануляції
порфіробластів.
При малому розмірі лінзочок лінзоподібна структура переходить у флазерну (рис. 13.23).
Якщо процеси катакластичного метаморфізму ще остаточно не
знищили первинної структури породи, то до її назви додається слово
класто. Тоді реліктова структура називатиметься кластопорфіроB
вою, кластогранітовою, кластогранобластовою тощо.

Рис. 13.20. Мілонітова структура гранітного мілоніту
(аналізатор введено)
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Рис. 13.21. Ультрамілонітова структура (без аналізатора)

Рис. 13.22. Очкова структура катаклазитів по граніту
(аналізатор введено)
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Рис. 13.23. Флазерна структура слюдистого очкового тектоніту
по граніту (аналізатор введено)

Тектонобластичні структури утворюються внаслідок тектонічних перетворень порід в умовах метаморфізму високих
ступенів. Вони виникають, якщо швидкість бластезу вища за
швидкість тектонічної деформації. Головною їхньою особливістю є наявність явищ гранулобластезу та рекристалізації породотвірних мінералів ( рис. 13.24), або присутність порфірокластів,
що цементуються перекристалізованою тонкоподрібненою
масою. Різновидами тектонобластичних структур є власне
тектонобластова та рекристалізаційна (грубо-, тонко- й крипторекристалізаційна).
Тектонобластова (тектонобластична) структура в широкому розумінні утворюється внаслідок фізичного руйнування первинної породи з одночасною перекристалізацією тонкороздрібненої міжуламкової маси. Мінеральний парагенезис перекристалізованої маси відповідає умовам метаморфізму середніх і високих ступенів. Власне тектонолепідобластова, тектононематобластова та тектоногранулобластова структури є різновидами, в
яких кристалізація слюд, амфіболів, силіманіту, кварцу та деяких інших мінералів супроводжує тектогенез.
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Рис. 13.24. Структури рекристалізації породотвірних мінералів
за тектонічних змін порід:
а – структура динамічної рекристалізації кварцу в тектономатриксі
(аналізатор введено); б – гранулобластова структура смуг рекристалізації
у кварці (аналізатор введено)
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Рис. 13.24. (Продовження) Структури рекристалізації
породотвірних мінералів за тектонічних змін порід:
в – структура міжзернової контурної рекристалізації польових шпатів
у мігматиті (аналізатор введено); г – структура рекристалізації біотиту
у розсланцьованих гранітах (без аналізатора)

Рекристалізаційна структура характеризує 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 (рис. 13.24).
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Реліктові, або залишкові, структури (рис. 13.25) властиві
метаморфічним породам низьких ступенів перекристалізації вихідних порід, в яких збереглися залишки первинних магматичних,
осадових або метаморфічних структур. Такі структури, як уже зазначалося, зазвичай позначають словом бласто, яке ставиться перед назвою реліктової структури – бластопорфірова, бластогранітова, бластопсефітова, бластокластична, бластомілонітова й т. д.

а

б
Рис. 13.25. Реліктові структури метаморфічно змінених магматичних порід:
а – бластобазальтова в метабазальті (без аналізатора);
б – бластопорфіритова в метапорфіриті (без аналізатора)
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Рис. 13.25. (Продовження) Реліктові структури
метаморфічно змінених магматичних порід:
в – бластопойкілітова в слюдистому метаперидотиті (без аналізатора); г –
бластодолеритова в метадолериті (без аналізатора)
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Рис. 13.25. (Продовження) Реліктові структури
метаморфічно змінених магматичних порід:
д – бластогранітова в метатоналіті (аналізатор введено);
е – бластогранітова в метаграніті (аналізатор введено)

Метасоматичні структури поширені в метасоматитах і виникають унаслідок заміщення одних мінералів іншими. Ці структури зовні схожі на кристалобластичні, але для них типовим є
широкий розвиток явищ заміщення (рис. 13.26) і корозії
(рис. 13.27), а також скелетного росту мінералів і пойкілобB
ластичного захоплення одних мінералів іншими (рис. 13.28).
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Рис. 13.26. Структура заміщення піроксенів перидотиту
магнетитBтальковим агрегатом (без аналізатора)

Рис. 13.27. Структура корозії плагіоклазу кліноцоїзитом
в епідотизованому граніті (аналізатор введено)

386

Рис. 13.28. Структура пойкілобластового захоплення зерен кварцу
при порфіробластезі гранату (аналізатор введено)

13.2. Текстури
Серед текстур метаморфічних порід, як правило, виокремлюють власне метаморфічні та реліктові, або залишкові, що збереглися від вихідних порід.
Власне метаморфічні текстури. Серед них найпоширеніші
сланцюваті (паралельно-сланцювата, лінійна, стеблиста; очкова,
лінзоподібна смугаста, плойчаста, мікроплойчаста) та масивні
(однорідна, брекчієподібна, плямиста й вузлувата) текстури.
Серед текстурних ознак метаморфічних порід виокремлюється сланцюватість (різновид кліважу) − здатність порід розколюватися на паралельні пластинки невеликої товщини завдяки
паралельно орієнтованим таблитчастим, лускатим і витягнутим
мінералам. За походженням розрізняється сланцюватість, що
виникає внаслідок механічних деформацій, та кристалізаційна
сланцюватість, яка може бути результатом перекристалізації за
більшої чи меншої участі направленого тиску.
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ПаралельноBсланцювата текстура (рис. 13.29) характеризується присутністю лускатих, листуватих або сплощених мінералів, розташованих паралельно площинам кристалізаційного нашарування. Ця текстура поширена в гнейсах і сланцях.

Рис. 13.29. Сланцювата текстура біотитового гнейсу

Лінійна текстура виникає в породах, в яких містяться однаково орієнтовані призматичні або голчасті мінерали, тому характерна для амфіболітів, роговообманкових, дистенових і силіманітових гнейсів і тремолітових сланців.
Стеблиста, або олівцева, текстура характерна для порід, в
яких зерна кварцу або польових шпатів мають форму видовжених стебел або олівців, витягнутих в одному напрямку.
Очкова та лінзоподібна текстури (рис. 13.30, 13.31) характеризуються присутністю в породі великих лінзоподібних кристалів ( порфіробластів, порфірокластів і літонів) і властива тектонітам у тому числі і так званим очковим гнейсам.
Плойчаста (рис. 13.33) та мікроплойчаста текстури характерні для сильно змінених в умовах пластичної деформації порід. Тому поверхня сланцюватості в них не сплощена, а хвиляста, сформована дрібними брижами й жолобками.
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Рис. 13.30. Очкова та лінзоподібна текстура мілоніту по граніту

Рис. 13.31. Лінзоподібна текстура розгнейсованого тоналіту
(Криворізька надглибока свердловина)

Рис. 13.32. Тонкосмугаста текстура гнейсу
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Рис. 13.33. Смугаста плойчаста текстура мігматиту

Смугаста текстура (рис. 13.32) характерна для порід, в яких
чергуються прошарки різного складу або будови, наприклад для
пошарових мігматитів або грубосмугастих мілонітів. Така текстура може виникати за рахунок первинно шаруватих порід, або
при метаморфізмі первинно неоднорідних порід з перерозподілом
речовини внаслідок метаморфічної диференціації, у результаті
пошарової ін'єкції розплаву або метаморфізувальних розчинів.
Масивні текстури (рис. 13.34) виникають при метаморфізмі,
що відбувається без участі направленого тиску, наприклад при
контактовому метаморфізмі або метасоматизмі, метаморфізмі в
глибинних зонах, де дія направленого тиску маскується значним
впливом всебічного тиску й перекристалізацією. Такі текстури,
поширені серед метасоматичних порід (напр., у скарнах), роговиків, деяких метабазитів, виникають унаслідок перекристалізації однорідного матеріалу первинних порід зі збереженням їхньої однорідності.
Брекчієподібна текстура поширена в породах, особливістю
будови яких є присутність зцементованих уламків різного розміру.
Плямиста й вузлувата текстури виникають у породах з нерівномірним розподілом породотвірних мінералів, які формують
скупчення. Вони виникають у породах з початковою стадією
контактово-термального перетворення внаслідок вибіркової перекристалізації, коли дрібні розсіяні зерна прогресивно рекрис390

талізуються в напрямку збільшення зерен із захопленням у свої
контури часток основної маси.

Рис. 13.34. Масивна текстура грейзену

Реліктові, або залишкові, текстури характерні для метаморфічних порід, що зберегли залишки будови первинної породи – шаруватість, строкатість або уламкову будову осадових порід, релікти флюїдальності та мигдалекам'яної будови
вивержених порід.

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?
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8. Чим нематобластова структура відрізняється від фіброб
ластової?
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 тек
тонокластичних?
13. Що таке рекристалізація? У чому полягає відмінність
прямої й зворотної рекристалізації?
14. Які реліктові структури трапляються в основних мета
морфізованих породах?
15. Як відрізнити метасоматичні структури від структур ре
гіонального метаморфізму?
16. Які текстури метаморфічних порід вам відомі?
17. У чому полягає принципова відмінність текстур мета
морфічних і магматичних порід?
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ГЛАВА 14
Номенклатура і систематика
метаморфічних порід

14.1. Номенклатура
Оскільки номенклатуру й систематику метаморфічних порід остаточно не розроблено, а тлумачення багатьох термінів
із часом змінювалися, наведемо означення основних понять
(рис. 14.1, 14.3)
Кварцити – це породи, складені кварцом з домішкою інших
мінералів, кількість яких не може перевищувати 25 %. Кварцити
при вмісті домішкових мінералів 25–50 % переходять залежно
від їхнього видового складу у кварцитогнейси або у кварцитосланці. Коли мінерали оксидів заліза перебільшують 25 %, кварцити переходять у залізисті кварцити ( рис. 14.4, а). Різновидом
залізистих кварцитів є джеспіліти – сланцюваті породи, в яких
перешаровуються магнетит-гематитові та кварцові прошарки
(рис. 14.4, б).
Сланці є найпоширенішими утвореннями серед метаморфічних порід. Їхньою головною особливістю є сланцюватість. Вони
притаманні низьким ступеням метаморфізму, характеризуються
дрібнозернистою сланцюватою будовою. Для слабометаморфізованих глинистих осадових порід використовують термін філіт
(рис. 14.4, в). Це дрібнозернисті із шовковистим блиском сланцюваті метаморфічні породи, що перетворені в умовах зеленосланцевої фації й складаються головним чином із кварцу, серициту, хлориту, з домішкою біотиту та альбіту. Для низькотемпературних сланців, складених хлоритом, епідотом, кварцом з домішкою актиноліту, альбіту та карбонату звичайно застосовують термін зелені сланці (рис. 14.4, г).
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Рис. 14.1. Діаграма (об'ємні %) мінерального складу
головних типів порід залізорудних кварцитових формацій:
1 – магнетитові та гематитові руди; 2 – кварцсилікатні магнетитові
та гематитові руди; 3 – кварцмагнетитові та кварцгематитові руди;
4 – силікатні магнетитові та гематитові руди; 5 – магнетитові та гематитові
кварцити; 6 – магнетитвмісні та гематитвмісні кварцити; 7 – кварцити;
8–9 – силікатні кварцити, кварцитогнейси та кварцитосланці
(8 – магнетитові та гематитові; 9 – магнетитвмісні та гематитвмісні);
10 – силікатні кварцити, кварцитогнейси та кварцитосланці без магнетиту
та гематиту; 11 – магнетитові та гематитові гнейси і сланці;
12 – магнетитта гематитвмісні гнейси та сланці; 13 – гнейси та сланці;
14 – магнетитові безкварцові сланці; 15 – магнетитта гематитвмісні
безкварцові сланці; 16 – безкварцові сланці

Кристалічні сланці на відміну від низькотемпературних сланців
об'єднують досить велику групу порід середнього й високого ступеня метаморфізму. Серед них мають власні назви гнейси, амфіболіти
та грануліти. Вони формуються в глибинних зонах метаморфічних
поясів в умовах досить високих температур і тиску (рис. 14.2).
Гнейси – це середньо- або крупнозернисті кристалічні сланці, складені одним чи двома польовими шпатами, кварцом і кольоровими мінералами й утворилися тільки при високих та середніх ступенях метаморфізму. За складом вони відповідають
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гранітоїдам (гранітам, гранодіоритам, кварцовим діоритам, сієнітам) з обов'язковою перевагою польових шпатів над кварцом
(рис. 14.4, д). Якщо польовошпатовий мінерал представлений
плагіоклазом, порода називається плагіогнейсом. Термін гнейс
не застосовують до кварц-польовошпатових порід з первинним
хлоритом або серицитом, які слід називати сланцями, додаючи
для їхнього означення відповідний прикметник. Для гнейсів, в
яких темноколірні мінерали заміщені вторинним хлоритом, а
польові шпати – серицитом, відповідно застосовують терміни
хлоритизований та серицитизований.

Рис. 14.2. Діаграма (об'ємні відсотки) мінерального складу
головних типів метаморфічних порід:
1 – гнейси; 2 – лейкократові гнейси; 3 – лейкократові амфіболіти,
безкварцові гнейси та інші польовошпатові сланці; 4 – польовошпатові
породи; 5 – кварцпольовошпатслюдяні (амфіболові, піроксенові та ін.)
сланці й кварцові амфіболіти; 6 – польовошпатамфіболові сланці
(амфіболіти), польовошпатслюдяні та інші сланці; 7 – кварцслюдяні
(амфіболові, піроксенові та ін.) сланці; 8 – ультрамафітові сланці
без польових шпатів і кварцу (слюдяні, амфіболові, піроксенові та ін.);
9 – кварцитогнейси; 10 – лейкократові кварцитогнейси; 11 – слюдяно
польовошпатові (та ін.) кварцитосланці; 12 – слюдяні (та ін.) кварцитосланці;
13 – слюдянопольовошпатові (та інші) кварцити;
14 – слюдяні та інші кварцити; 15 – польовошпатові кварцити;
16 – мономінеральні, магнетитові й гематитові кварцити
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Виділяють орто- та парагнейси. Перші виникають при глибокому метаморфізмі гранітоїдів і кислих ефузивів, а другі – глинистих і піщано-глинистих порід, аркозів і граувак. Для динамометаморфізованих кислих вулканітів застосовують термін
порфіроїд, а для динамотермальнометаморфізованих гранітів –
розгнейсований граніт.
Грануліти – це типоморфні породи гранулітової фації метаморфізму, суттєво польовошпатового складу із кварцом або без
нього (у французькій термінології використовувався для означення мусковітового лейкограніту). Темноколірні мінерали в
них звичайно не вміщують гідроксильної групи. Найхарактернішим мінералом серед них є гранат. За перевагою ортоклазу
або плагіоклазу виділяються, відповідно, ортоклазовий грануліт
чи плагіогрануліт (рис. 14.4, е).
Амфіболіти на відміну від гнейсів є бімінеральні роговообманково-плагіоклазові кристалічні сланці, які як другорядні мінерали можуть містити біотит, гранат, піроксен або епідот
(рис. 14.4, є). Вони виникають за рахунок досить інтенсивного
метаморфізму ультраосновних, основних і середніх магматичних порід, а також осадових порід, багатих на фемічну складову.
Серед амфіболітів, як і серед гнейсів виділяють пара- та ортоамфіболіти. Проте відрізнити їх один від одного майже неможливо. Основним критерієм їхньої відміни є реліктові структурно-текстурні ознаки й деякі особливості мінерального та хімічного складу. При підвищенні вмісту піроксену амфіболіти поступово переходять у піроксен-плагіоклазові кристалічні сланці,
а останні при подальшому підвищенні вмісту гранату, який поступово витісняє плагіоклаз, спочатку перетворюються в еклогітові кристалосланці, а далі в еклогіти (глибинні бімінеральні
гранат-піроксенові породи).
Мармури – це суттєво карбонатні метаморфічні породи із
вмістом карбонатів більше 95 %. Вони виникають при прогресивному метаморфізмі вапняків і доломітів (рис. 14.4, ж) При вмісті в породах карбонатів не менше 50 % з домішкою силікатів
або кварцу ( від 5 до 50 %) їх називають силікатними або
кварцовими мармурами, а також кальцифірами (рис. 14.4, з).
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Алюмосилікатні породи із вмістом карбонатів від 50 до 25 %
називаються карбонатними гнейсами (сланцями), при вмісті
карбонату від 25 до 5 % – карбонатвмісними гнейсами
(сланцями) (рис. 14.3).

Рис. 14.3. Діаграма (об'ємні відсотки) мінерального складу
головних типів карбонатних порід:
1 – мармури; 2 – кварцсилікатні мармури; 3 – кварцові мармури;
4 – силікатні мармури; 5 – карбонатні кварцити; 6 – карбонатвмісні
кварцити; 7 – кварцити; 8–10 – силікатні кварцити, кварцитогнейси,
кварцитосланці (8 – карбонатні, 9 – карбонатвмісні, 10 – силікатні
кварцити, кварцитогнейси, кварцитосланці); 11 – карбонатні сланці
та гнейси; 12 – карбонатвмісні гнейси та сланці; 13 – сланці та гнейси;
14 – карбонатні сланці; 15 – карбонатвмісні сланці; 16 – сланці
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а

б
Рис. 14.4. Головні типи метаморфічних порід:
а – кварцит; б – залізистий кварцит
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в

г
Рис. 14.4. (Продовження) Головні типи метаморфічних порід:
в – філіт; г – зелений сланець
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д

е
Рис. 14.4. (Продовження) Головні типи метаморфічних порід:
д – гнейс; е – грануліт
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є

ж
Рис. 14.4. (Продовження) Головні типи метаморфічних порід:
є – амфіболіт; ж – мармур
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з

и
Рис. 14.4. (Продовження) Головні типи метаморфічних порід:
з – кальцифір; и – роговик

Дрібнозернисті силікатні та алюмосилікатні метаморфічні
породи, які виникають в екзоконтактовій зоні магматичних тіл в
умовах контактового метаморфізму, незалежно від складу називають роговиками, додаючи як прикметник їхню складову ха402

рактеристику: основні роговики, біотитові роговики тощо
(рис. 14.4, и). При частковому осклянінні цементу пісковиків та
алевролітів на контакті з базальтами утворюються породи, що
отримали назву бухіти..
Для означення мінерального складу власне метаморфічних
порід перед основною назвою (гнейс, сланець, амфіболіт і т. д)
ставиться прикметник, що визначає породотвірні компоненти
породи в порядку збільшення їхнього вмісту (гранатпіроксеновий роговик, амфібол-піроксеновий кальцифір, біотитроговообманковий гнейс тощо).

14.2. Систематика
Систематика метаморфічних порід досить складна. Це обумовлено гетерогенністю їхнього походження, відповідно і складом порід, що виникли при метаморфізмі осадових і магматичних порід.
Крім того, оскільки метаморфічні перетворення вихідних порід
здійснювалися під дією різних термодинамічних і фізико-хімічних
факторів, то їхній вплив звичайно також відбився як на їхньому
мінеральному, так і хімічному складі. Тому ще й досі не існує загальновизнаної єдиної класифікації метаморфічних порід.
Серед метаморфічних порід слід розрізняти власне метаморфічні й метаморфізовані породи. При цьому вважається, що власне метаморфічні породи це ті, в яких у процесі перекристалізації повністю знищені ознаки первинного мінерального складу та
будови вихідних порід. На відміну від них метаморфізовані породи – це частково перетворені в процесі метаморфізму гірські
породи, які здебільшого зберегли ознаки своєї первинної природи, за якими ще можна визначити не тільки їхнє походження,
але й вихідний склад. Тому класифікація метаморфізованих порід проводиться відповідно до класифікації тих вихідних порід,
за рахунок яких вони виникли. Їхня номенклатура будується на
базі термінів вихідних порід з додаванням слів метаB або апоB
до видової назви (метабазальт, метагабро, метапісковик або апограніт, аподіабаз). Для інтенсивно метаморфізованих порід, в
403

яких ще визначається первинна магматична чи осадова природа,
використовуються відповідно терміни з орто, або пара. Наприклад ортогнейс або параамфіболіт тощо.
Вулканокластичні метаморфізовані породи поділяються
на власне метавулканокластичні, метатуфіти й метапірокластичні. Назви цих порід формуються відповідно до розміру уламків.
Назви метаморфізованих осадових порід формуються
або з додаванням слова мета до назви вихідної породи, якщо
належність її чітко визначена, або за модальним складом материнських теригенно-пелітових, карбонатно-силікатних і карбонатних порід, або за кінцевими метаморфічними текстурноструктурними ознаками – парасланець, парагнейс і породи з
гранобластовою структурою.
Метаморфізовані вулканокластичні породи поділяються на
власне метавулканокластичні породи, метатуфіти та метапірокластичні. Назви цих порід формуються відповідно до розміру уламків.
Метаморфізовані вивержені породи можуть називатися
за назвою материнської породи зі словом мета з урахуванням
складу – метафельзичні, метамафічні та метаультрамафічні, а за
текстурно-структурними ознаками – ортосланці, ортогнейси та
ортопороди з гранобластовою структурою.
Метаморфічні породи з невизначеним генезисом поділяються за структурними ознаками на сланці, кристалічні сланці, гнейси, гранобластові породи або за складом, маючи власну
назву: амфіболіти, мармури, еклогіти.
Механічнопорушені та механічноперетворені породи
класифікуються за ознакою відсутності первинної цементації
(розломна брекчія, глинка тертя) або наявності первинної цементації з фоліатістю, чи без неї. До них належать катаклазити
(протокатаклазит, катаклазит, ультракатаклазит), мілоніти (протомілоніти, мілоніти, ультрамілоніти). Як специфічні варіанти
мілонітизованих порід виділяються філоніти та бластомілоніти.
В окремий вид виділяються псевдотахіліти.
Усі власне метаморфічні й метаморфізовані породи поділяють на такі, що виникли внаслідок ізохімічного (тобто без істотної зміни хімічного складу) й алохімічного (тобто зі зміною хімічного складу) метаморфізму.
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Ізохімічно змінені породи. За валовим мінеральним і хімічним складом серед продуктів ізохімічного метаморфізму виділяються такі групи порід: польовошпат-кварцові та кварц
польовошпатові метаморфічні породи, що об'єднують кременисті та кислі алюмосилікатні породи; пелітові метаморфі
чні породи об'єднують світлі породи з підвищеним вмістом глинозему, які виникли при метаморфізмі піщанистих і глинистих
порід або близьких за складом середніх і кислих вулканітів; гли
ноземисті метаморфічні породи, що утворилися за рахунок
осадових порід з підвищеним вмістом глинозему; метабазити,
що поєднують мафічні та близького складу породи як пара-, так
і орторяду; метаультрамафіти – метаморфізовані ультраосновні силікатні породи; метакарбонатні та силікатнокарбо
натні метаморфічні породи; специфічні за хімічним складом
метаморфічні породи (залізисті та марганцеві).
За переважною роллю окремих чинників серед них можна
виділити продукти баричнотермального (ареально- та регіональнометаморфічні породи низького тиску), флюїдотермального
(контактово-термальні породи), флюїдодинамотермального (регіонально- або ареальнометаморфічні породи середнього та високого тиску), баричного та динамічного (дислокаційного) метаморфізму тощо.
Найпоширенішими в земній корі є породи регіонального
та ареального метаморфізму, що виникли при взаємодії температурних, динамічних і флюїдних факторів. Серед них виділяються породи низького та середнього тиску: низькотемпературні – зелені сланці, кварцсерицитові, хлоритові сланці;
середньо- й високотемпературні – гнейси, амфіболіти, крис
талосланці, мармури, кальцифіри, а також утворення підвищеного та високого тиску: низькотемпературні породи (блаки
тні та хлоритоїдні сланці) і високо-, середньотемпературні
(еклогіти, кристалосланці, гнейси, грануліти тощо).
КонтактовоBтермальні метаморфічні породи виникають
унаслідок структурного і мінерального перетворення гірських
порід під впливом підвищеної температури в умовах низького
тиску на контакті з магматичними розплавами, які інтрудували
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Як базові терміни для їхнього означення звичайно використовують назви роговики (метапелітові й метабазитові), конта
ктові мармури та кальцифіри. Залежно від мінерального складу і температури перекристалізації серед роговиків виділяються
високотемпературні, середньотемпературні (вузлуваті) і
низькотемпературні (плямисті) роговики та сланці. За валовим хімічним складом у контактово-метаморфічних породах
виділяються такі ж самі групи, як і в регіональнометаморфічних породах: кварцпольовошпатові; пелітові;
глиноземисті; метабазити; метаультрамафіти; метака
рбонатні та силікатнокарбонатні.
Породи дислокаційного метаморфізму (тектоніти) виникли внаслідок динамічного метаморфізму гірських порід в умовах
стресу в широкому спектрі термодинамічних умов. У приповерхневих умовах за низьких температур утворюються тектонічні
брекчії, какірити, катаклазити, мілоніти та філоніти, псевдотахіліти, а в умовах одночасної дії високих тиску та температур формуються різного роду тектоніти високих ступенів метаморфізму.
Алохімічно змінені породи. Серед них за механізмом і
способом перетворення первинних порід виокремлюються ультраметаморфічні, метасоматичні та імпрегнаційні породи.
Ультраметаморфічні породи – це гетерогенні утворення
під загальними назвами метатектитів і мігматитів, які за хімічним і мінеральним складом поділяються на діоритові, тоналітові, трондьємітові, ендербітові, адамелітові, гранітні, монцонітові, сієнітові та ін. При цьому мігматити – це утворення, складені
із залишків раніш метаморфізованих порід (гнейсів, кристалосланців, амфіболітів тощо) і новоутвореного зазвичай гранітного
матеріалу метасоматичного або палінгенно-анатектичного походження, що його просякає.
Метасоматичні породи на відміну від ультраметаморфічних охоплюють групу досить різноманітних кристалічних
утворень, особливістю яких є те, що первинні мінерали вихідних порід заміщуються новоутвореними із суттєвою зміною
хімічного складу та структури без суттєвої зміни об'єму. За речовинним складом серед метасоматичних порід (метасомати406

тів) за типовими асоціаціями породотвірних мінералів виділяється три групи:
 кислотні метасоматити, походження яких обумовлено
привнесенням кислотних компонентів і виносом основ (грейзени, березити, вторинні кварцити та інші з парагенезисом: кварц,
мусковіт, кіаніт, силіманіт, андалузит);
 нейтральні метасоматити, виникнення яких обумовлено
привнесенням лужноземельних компонентів і виносом кислотних
компонентів (скарни, пропіліти та інші з парагенезисом: клінопіроксени, кордієрити, амфіболи, гранати, хлорити, серпентини тощо);
 лужні метасоматити, що виникають в умовах лужного
метасоматизму – привнесення лугів і виносу кислотних і лужноземельних компонентів (феніти, альбітити, калішпатові метасоматити, гумбеїти з парагенезисом: ортоклаз, мікроклін, альбіт,
лужні піроксени та амфіболи).
Імпрегнаційні та інтрасоматичні утворення відрізняються від власне метасоматичних тим, що привнесення компонентів
у породи відбуваються інфільтруючими розчинами-флюїдами в
режимі дилатації ( розширення при деформації) із заповненням
новоутвореними мінералами вільного об'єму майже без
взаємодії з мінералами матриці. Як правило, при
імпрегнаційному процесі можливі й явища метасоматичної взаємодії інфільтруючих розчинів з мінералами порід, що деформуються. Між собою вони відрізняються масштабами прояву: у
імпрегнатів новоутворені мінерали заповнюють вільний міжзерновий простір, а інтрасоматити утворюють відокремлені тіла
виповнення відкритих тріщин.
Окремі види становлять родингіти, феніти, скарни, грейзени,
а серед гідротермально змінених порід – епідозити, хлоритизовані чи пропілітизовані материнські породи і власне гідротермальні жили.
Підхід до систематизації метаморфічних порід європейських
геологів дещо інший. Їхня класифікація − це насамперед за материнськими породами, що зазнавали метаморфізму: метаосадові, метавулканокластичні, метаінтрузивні з невизначеним походженням і метасоматичні й гідротермальні.
У даному підручнику, розглядаючи конкретні метаморфічні й
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метасоматичні породи, будемо дотримуватися систематизації, що є
традиційною для вітчизняної геологічної школи.

Запитання для самоконтролю
1. Як вміст породотвірних мінералів впливає на формуван
ня назви породи?
2. Які принципи формування назв метаморфічних порід?
3. Які породи називають кварцитами?
4. Що таке джеспіліти?
5. Які породи називаються сланцями?
6. Що таке зелені сланці?
7. Які породи називають кристалічними сланцями?
8. Які породи називають гнейсами?
9. Які породи називають гранулітами?
10. Які породи називають амфіболітами?
11. Які породи називають мармурами?
12. Породи якого складу називають кальцифірами?
13.Породи якого складу називають карбонатними сланцями?
14. Які породи називають роговиками?
15. Чим метаморфічні породи відрізняються від метамор
фізованих?
16. За якими ознаками й як класифікують метаморфічні
породи?
17. Чим різняться ізо та алохімічні метаморфічні породи?
18. Які породи належать до регіонально та ареальномета
морфічних?
19.Що таке тектоніти? За якими ознаками їх систематизують?
20. Що таке ультраметаморфічні, метасоматичні та імпрег
наційні породи?
21. Чим європейська систематизація метаморфічних порід
відрізняється від вітчизняної?
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ГЛАВА 15
Метаморфічні фації

15.1. Поняття про мінеральні
метаморфічні фації
За концепцією метаморфічних фацій, запропонованою П. Есколою, виникнення різних мінеральних асоціацій у метаморфічних породах цілком визначається факторами фізико-хімічної
рівноваги – температурою і тиском, оскільки зміна фізико-хімічних умов неодмінно спричиняє формування нових асоціацій мінералів, рівноважних новим умовам.
Виокремлення та обмеження самих фацій П. Ескола здійснював за так званими критичними мінералами, стійкими в певних
термодинамічних умовах. У запропонованій ним класифікаційній
схемі (1920) назви фацій подано за типовими продуктами метаморфізму основних вулканічних порід: зелених сланців, амфіболітів, еклогітів, гранулітів, піроксенових та амфіболових роговиків тощо. За визначенням П. Есколи, кожна з виділених фацій посідає певне місце на діаграмі температура–тиск (рис. 15.1) і характеризується відповідними термодинамічними параметрами.
До схематично намічених П. Есколою мінеральних фацій багато дослідників у подальшому намагалися за даними експериментального вивчення метаморфічних реакцій між мінералами підвести кількісну основу. Запропоновані ними схеми були побудовані з припущенням повної відповідності метаморфічних процесів умовам експериментального вивчення рівноваги між мінералами, що здійснювались під тиском Н2О і СО2. У цих фаціальних
схемах зростання тиску (глибинності метаморфізму) супроводжується підсиленням ролі летких компонентів (Н2О і СО2), унаслідок чого безводні мінерали послідовно витісняються водними й
карбонатами. Але останнє суперечило геологічним спостережен409

ням, згідно з якими в глибинних породах, таких як грануліти та
еклогіти, водні мінерали й карбонати зазвичай відсутні.

Рис. 15.1. Класифікаційна схема фацій
метаморфізму базитів за П. Есколою

Щоб уникнути протиріч, В. С. Соболєвим і його співробітниками (М. Добрецов та ін. 1966, 1969) була запропонована нова схема
метаморфічних фацій, в якій флюїдний тиск не ототожнювався з
літостатичним, а був пов'язаний з останнім певною залежністю.
Виходячи з припущення, що з підвищенням температури має місце
послідовне збільшення тиску Н2О, автори для гранулітової фації
визначили, що тиск води дорівнює (0,2−0,4)Рs, для амфіболітової –
(0,5−0,6)Рs, для зеленосланцевої – >0,6 Рs. Це дозволило правдивіше відобразити межі стабільності водних мінералів у високотемпературних фаціях. Таким чином, було показано, що загальна схема
метаморфічних мінеральних фацій має бути представлена просторовою Рs–Т–РН2О (або РСО2) діаграмою, або ж ортогональним перетином Р–Т (при постійному РН2О або РСО2).
Під мінеральними метаморфічними фаціями слід розуміти
області термодинамічної стійкості мінералів та їхніх пара
генезисів, визначені відносно основних факторів метаморфі
зму – загального тиску, температури та парціального тиску
флюїдів, що беруть участь у метаморфічних реакціях.
410

Звідси рівноважний мінеральний склад порід у будь-якій фації метаморфізму при досягненні однакових температур і рівних тисків
визначається тільки загальним хімічним складом кожної породи.
Інакше кажучи, мінеральний склад метаморфічної гірської по
роди незалежно від того, унаслідок яких процесів вона виник
ла, визначається складом вихідної гірської породи (тобто її
хімізмом), фізикохімічними умовами метаморфізму та сту
пенем закінченості реакцій. У тих випадках, коли метаморфічні
реакції не доходять до кінця, мінеральний склад метаморфічної
породи залежатиме тільки від валового складу первинної породи і
величини температури й тиску її перетворення.
Породи, що належать до однієї фації метаморфізму, називаються ізофаціальними. Якщо ізофаціальні породи утворилися з порід
первісно однакового складу, то і мінеральний склад їх має бути
також однаковим, оскільки при певних значеннях температури і
тиску, незалежно від типу метаморфізму (напр., прогресивного чи
регресивного), утворюється одна і та сама асоціація мінералів.

15.2. Класифікації мінеральних
метаморфічних фацій
Найпоширенішими сьогодні є класифікаційні схеми метаморфічних фацій, запропоновані Г. Вінклером (1965), Ф. Тернером (1961), М. Л. Добрецовим та В. С. Соболєвим (1965,
1970), О. О. Маракушевим (1973), Б. В. Д. Ярдлеєм (1991), K.
Бакером та M. Фреєм (1994). За загальної подіб-ності принципів
їхньої побудови вони мають деякі розбіжності щодо назви
фацій, їхньої кількості та меж між ними.
За чинною міжнародною класифікацією залежно від температури в області низького тиску, що не перевищує 2–2,5 кбар,
розташованій вздовж осі абсцис, виділяються: санідинітовая
(800 0С і вище), піроксен-роговикова (650−800 0С), амфіболроговикова (500−650 0С) та епідот-амфібол-роговикова
(350−500 0С) фації. В області помірного тиску (2−12 кбар за411

лежно від температури) виділяються фації: гранулітова (750 0С і
вище), амфіболітова (550−700 0С), зеленосланцева (350−550 0С),
преніт-пумпеліїтова (250−350 0С) та цеолітова (250 0С і нижче).
В області підвищеного тиску (7 кбар і вище) залежно від температури виділяються низькотемпературна блакитносланцева
(500 0С і нижче) та еклогітова (550−900 0С). На цій схемі також
показані перехідні області, в яких можна виявити мінеральні
асоціації, характерні для суміжних фацій, та області стійкості
кіаніту, андалузиту і силіманіту (рис. 15.2).

Рис. 15.2. Діаграма розповсюдження полів метаморфічних фацій
у координатах температура–тиск
(K. M. Bucher і Frey, 1994; B. W. D. Yardley, 1991).
Стійкі мінерали та їхні асоціації, характерні для метаморфічних фацій:
1 – ломонтит, преніт + пумпеліїт, преніт + актиноліт, пумпеліїт + актиноліт,
пірофіліт; 2 – актиноліт + хлорит + епідот + альбіт, хлоритоїд;
3 – рогова обманка + плагіоклаз, ставроліт; 4 – ортопіроксен +
+ клінопіроксен + плагіоклаз, сапфірин, озуміліт, корнерупін, заборонені
ставроліт і мусковіт; 5 – глаукофан, лавсоніт, жадеїт, арагоніт,
заборонений біотит; 6 – омфацит + гранат, заборонений плагіоклаз
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За уявою Н. Л. Добрецова та В. С. Соболєва залежно від тиску можна виділити чотири ряди фацій:
А – фації низького тиску за умовами відповідають контактовому метаморфізму;
В – фації середнього тиску відповідають "звичайному" регіональному метаморфізму;
С – фації високого тиску можуть проявлятись у межах земної кори;
Д – фації надвисокого тиску проявляються в мантійних умовах.
На діаграмі (рис. 15.3) шкала відповідності глибинності тиску не наведена, оскільки в тектонічних зонах, в яких власне і
розвивається метаморфізм, тиск як і фації метаморфізму можуть
змінюватися не тільки з глибиною, а й по латералі.
Кожен ряд фацій за тиском містить чотири температурні фації, до яких у першому ряду низького тиску додається п'ята фація (Ао) дуже високих температур, а в другому – п'ята фація (В5),
область формування гідротермально-метасоматичних порід.
Границями фацій служать лінії мінеральних рівноваг, що обмежують термодинамічні поля стійкості найважливіших (критичних) мінералів та їхніх парагенезисів.
Кожна із запропонованих фацій характеризується декількома
категоріями мінералів та їхніх асоціацій: 1) критичними, що
існують тільки у фізико-хімічних умовах даної фації; 2) типоB
морфними або характерними, поширеними в породах даної
фації, але за деяких умов можуть зустрічатися в породах сусідніх фацій; 3) звичайними, стійкими в широкому діапазоні
РТ-умов; 4) забороненими мінералами та їхніми асоціаціями,
виникнення яких неможливо в умовах даної фації. Така схема
дозволяє досить легко визначати РТ-умови утворення тих чи
інших різновидів метаморфічних порід, що вивчаються.
Група фацій низького тиску А відповідає, головним чином,
контактовому метаморфізму і характеризується проявом загального тиску від 0,1 до 300−400 МПа, але найчастіше не вище
300 МПа. Для всіх фацій групи характерним є сильне коливання
парціального тиску флюїдів і перш за все H2O та CO2. Заборо
неними мінералами цих фацій є ті, що формуються в умовах
високого тиску – дистен, ставроліт, гранат, лавсоніт, глаукофан
та інші високобаричні мінерали.
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Ао – спуритBмервінітова фація, яка є приблизним аналогом
санідинітової фації Есколи. Вона має дуже обмежене розповсюдження і спостерігається в ксенолітах у вулканічних породах або
в безпосередньому контакті з інтрузіями габроїдів. Температура –
900−1200 оС. Зверху за температурою і тиском поле фації обмежено лінією плавлення базальту. Критичними мінералами фації
є ларніт, мервініт, спурит, муліт, тридиміт, залізистий воластоніт;
характерними – санідин, високотемпературні плагіоклази, силіманіт, піроксени, периклаз + кальцит; забороненими – андалузит, гранати, амфіболи, слюди, доломіт, кварц + кальцит.
А1 – піроксенBроговикова фація найбільш характерна для
внутрішніх контактових ореолів навколо масивів габроїдів.
Температурні межі фації від 700−800о до 900 оС при тиску від
десятків до 300−400 МПа. Зверху поле фації обмежене лінією
стійкості силіманіту, кварцу, воластоніту з кальцитом, гранату,
біотиту, а також лінією плавлення базальтів. Критичні мінерали
та асоціації мінералів – форстерит + кордієрит + флогопіт, гросуляр + діопсид + воластоніт + кальцит, монтичеліт + меліліт +
воластоніт + кальцит; характерні – біотит, силіманіт, гіперстен,
діопсид, корунд + санідин, кордієрит + калішпат, периклаз +
кальцит; заборонені – ромбічні амфіболи, мусковіт, епідот,
доломіт, кальцит + кварц.
А2 – амфіболBроговикова фація. Температура – 550−800 оС
характерна, головним чином, для контактів з гранітами або для
середніх частин контактових ореолів навколо габроїдних масивів.
Зверху фація обмежена лінією стійкості альмандину, доломіту,
кальциту з кварцом. Критичні мінерали – альмандин, ромбічні
амфіболи, тремоліт + доломіт + кальцит, форстерит + доломіт +
кальцит, плагіоклаз + рогова обманка + кварц, діопсид + форстерит
+ кальцит + кварц; характерні мінерали – звичайна рогова обманка, андалузит, силіманіт, біотит, польові шпати, кордієрит, діопсид,
кальцит + кварц, доломіт; заборонені – пірофіліт, доломіт +
кварц, хлорит + мусковіт + кварц, епідот.
А3 – мусковітBроговикова фація. Температурний інтервал
від 350 до 600 оС, характерний для самих зовнішніх зон контактових ореолів. Критичні мінерали та їхні асоціації: хлорит +
біотит + мусковіт + андалузит, хлорит + магнетит + кварц, хло414

рит + тремоліт + тальк; характерні – мусковіт, біотит, хлорит,
андалузит, кордієрит, тальк, доломіт, кальцит, тремоліт, кальцит
+ кварц; заборонені – силіманіт, альмандин.
Крім того, до фацій низького тиску належить фація А4, яка
відповідає умовам гідротермального та метасоматичного змінення порід у контактових умовах. Сюди можуть бути віднесені
вторинні кварцити, березити, аргілізити та деякі інші породи.

Рис. 15.3. Стилізована схема фацій
контактового та регіонального метаморфізму.
На діаграму винесено лінії мінеральних рівноваг за М. Л. Добрецовим
та В. С. Соболєвим, що обмежують поля стійкості головних мінералів
і мінеральних асоціацій: їхні індекси з того боку ліній, де вони стійкі;
широкими лініями позначено межі мінеральних фацій (пояснення в тексті)

Група фацій середнього тиску В. Фації середнього тиску
відповідають звичайному регіональному метаморфізму. Тиск
води в цій групі фацій закономірно зменшується від низькотемпературних В4 і В5 до високотемпературних фацій В1 і В2, де
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становить не більше 0,2−0,3 Рs загального тиску. Навпаки, тиск
вуглекислоти (РСО2) зростає від 300−500 до 1000−1500 МПа. Температурний інтервал метаморфізму від 300−400о до 900−1000
о
С. Для всієї групи фацій забороненими є такі мінерали, як дистен, жадеїт і лавсоніт.
В1 – фація двопіроксенових гнейсів (гранулітова). Температурний інтервал від 750−800 до 900−1000 оС при загальному
тиску від 400−500 до 1200−1300 МПа. Зверху за температурою та
тиском поле фації обмежене лінією плавлення базальтів і стійкості альмандину та доломіту. Критичними асоціаціями є гіперстен<50% + діопсид + кварц, гіперстен<60% + гранат + кварц +
польовий шпат, гіперстен<45% + кордієрит + калішпат, гіперстен<20% + кварц, гіперстен + діопсид + плагіоклаз + калішпат;
звичайними – гранат + силіманіт + кварц + калішпат, діопсид +
плагіоклаз + кальцит + кварц, енстатит + сапфір; забороненими
є ромбічні амфіболи, кумінгтоніт, ставроліт, мусковіт, епідот, андалузит, дистен, рогова обманка + кальцит + кварц, кварц + калішпат + плагіоклаз<20%, рогова обманка + гранат + біотит + кварц.
В2 – амфіболітова фація (силіманітBбіотитових гнейсів).
Температурний інтервал 650−800 оС при загальному тиску від
300−400 до 800−1200 МПа. Зверху за температурою фація обмежена рівновагою ортопіроксен + клінопіроксен + калішпат +
кварц ↔ гранат + біотит + амфібол, зникненням ромбічних амфіболів і біотит-силіманіт-кварцової асоціації. Від фацій групи
С вона відокремлена лінією дистену (рис. 15.3). Критичними
мінеральними асоціаціями є біотит + силіманіт + калішпат +
кварц (андалузит + калішпат), гранат + шпінель + ставроліт +
силіманіт. Характерними мінералами та асоціаціями є біотит,
амфіболи, силіманіт, андалузит, різноманітні плагіоклази та калішпат, силіманіт ( андалузит) + гранат + кордієрит, забороB
неними – хлоритоїд, залізисті епідоти, ставроліт + кварц, епідот
+ плагіоклаз<50% + тремоліт (актиноліт), доломіт + кварц.
В3 – епідотBамфіболітова фація (андалузит(силіманіт)мусковітових сланців). Температурний інтервал 500−650 оС
при загальному тиску від 300 до 800−1000 МПа. Верхня температурна межа визначається стійкістю асоціацій мусковіту з кварцом і ставроліту з кварцом, а нижня – заміщенням альмандину
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хлоритом з кварцом, ставроліту – хлоритоїдом, зникненням рогової обманки, яка заміщується альбітом, актинолітом та епідотом. Як і попередня фація за тиском вона обмежена лінією стійкості дистену. У цьому зв'язку критичними мінералами фації є
асоціації ставроліт + кварц + силіманіт (андалузит), ставроліт +
силіманіт, мусковіт + кварц, силіманіт + мусковіт + кварц + альмандин + біотит, рогова обманка + біотит + епідот + плагіоклаз10–30% + кварц; звичайними – різноманітні амфіболи, гранат,
епідот, ставроліт, андалузит, хлоритоїд, плагіоклаз, біотит + мусковіт + кварц, силіманіт (при підвищеному тиску); заборонеB
ними – залізисті та залізо-магнезіальні хлорити, воластоніт.
В4 – фація зелених сланців. Температурний інтервал від
350−400 до 500−550 оС при тиску меншому за 700−1000 МПа. Зверху за температурними параметрами фація обмежена стійкістю
асоціації хлорит + кварц, знизу – появою в породах каолініту, цеолітів, діаспору. За тиском від фацій групи С відокремлюється лініями стійкості лавсоніту з кварцом, арагоніту та жадеїту. Критичні
асоціації мінералів – хлорит + кальцит + кварц, доломіт + кварц,
пірофіліт + кварц, мусковіт + хлорит + актиноліт + альбіт + кварц,
альбіт + кварц + мусковіт + хлорит + епідот. Характерні мінерали
– хлорити, тремоліт (актиноліт), тальк, мусковіт + тальк, мусковіт +
кварц + епідот; заборонені – ставроліт, кордієрит, силіманіт, андалузит, альмандин, плагіоклаз>10% , біотит.
B5 – цеолітова фація та регіональний епігенез. Температура метаморфізму від 100 до 300−350 0С. Тиск звичайно не перевищує 300−500 МПа.
Група фацій високого тиску С. Тиск – від 800 МПа в низькотемпературних фаціях і більше 1400 МПа у високотемпературних. Температура – від 300 до 1000 оС. Найчастіше локалізуються у вузьких тектонічних зонах.
С1 – еклогітова фація. Температурний інтервал 850–1050 оС
при тиску вище 1400 МПа. Верхня температурна межа фації
відповідає лінії солідусу базальтів. Критичними мінералами
порід фації є гранат<50%, гіперстен + омфацит + рутил; звичайB
ними – гранат + дистен, олівін + гранат, діопсид + дистен;
забороненими – гіперстен + плагіоклаз, силіманіт, кордієрит,
ставроліт, амфіболи, плагіоклаз. Еклогіти, що зустрічаються в
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умовах земної кори, часто вміщують чермакіт, що може бути
обумовлено процесами регресивного метаморфізму.
С2 – фація дистенових гнейсів та амфіболітів. Температурний інтервал від 650 до 800−850 оС при тиску вище
1000 МПа, але менше 1700 МПа. Фація за температурою наближається до біотит-силіманітової фації, але відрізняється присутністю дистену замість силіманіту. Критичні мінеральні асоціації фації: дистен + калішпат, основний плагіоклаз + дистен, дистен + жедрит + рутил. Характерні мінерали ті ж самі, що у фації В2 , заборонені – силіманіт, андалузит, кордієрит, гранат.
С3 – фація дистенBмусковітових сланців (глаукофанB
альмандинова). Температура від 500 до 650 оС при тиску від 500
до 1500 МПа. Верхній температурний рівень фації обмежується лінією стійкості асоціації мусковіт + кварц, а нижній – стійкістю дистену та альмандину, а при тиску більше 1500 МПа – лінією лавсоніту. Критичні асоціації – глаукофан + гранат, дистен + ставроліт +
кварц, дистен + мусковіт + кварц. Характерними є ті ж самі, що й
для фації В3, заборонені – дистен + калішпат. Лінією стійкості жадеїту фація поділяється на дві субфації – С3a та С3b.
С4 – жадеїтBлавсонітBглаукофанова фація. Температурний
інтервал 300–550 оС при тиску більше 800–1000 МПа. Фація характеризується досить високим тиском і порівняно низькими температурами й обмежена лінією стійкості лавсоніту з кварцом.
Критичними мінералами фації є лавсоніт, арагоніт, жадеїт, глаукофан в асоціації з лавсонітом, пумпеліїтом, епідотом або цоїзитом. Звичайними мінералами є фенгіт, епідот, глаукофан, хлорит, егірин, жадеїт; забороненими – ті ж самі, що в В4 + дистен.
На відміну від схем М. Л. Добрецова, В. С. Соболєва, Г. Вінклера О. О. Маракушев вважає, що тиск води при метаморфізмі не перебуває в прямій залежності від літостатичного тиску, а значно менше останнього. Тому визначення мінеральних фацій метаморфічних порід має відтворюватися на трійних діаграмах Т–Р–РН2О(СО2).
Діаграми мінеральних фацій метаморфічних порід, побудовані О. О. Маракушевим для порід різного складу з використанням численних найновітніших експериментальних і теоретичних
даних, являють собою ортогональні перетини діаграм Т–Р–
РН2О(СО2) при значенні РН2О = 100 МПа (100 МПа – 1000 бар).
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Рис. 15.4. Мінеральні фації метапелітів
(за О. О. Маракушевим, 1986):
1 – глинистих сланців; 2 – філітів; 3 – хлоритмусковітових сланців
(андалузитових і кіанітових); 4 – мусковітбіотитових (двослюдяних) сланців
і гнейсів (андалузитових, силіманітових і кіанітових); 5–7 – роговиків
(відповідно біотитових, андалузиткордієритових і піроксенкордієритових;
8 – андалузитбіотитових, силіманітбіотитових і кіанітбіотитових гнейсів;
9 – андалузитгранаткордієритових і силіманітгранаткордієритових
гнейсів; 10 – гранатгіперстенкордієритових гнейсів;
11 – силіманітгіперстенових гнейсів; 12 – кварцсапфіринових гнейсів
(штрихові лінії (50–100) – залізистість гранату
силіманіткордієритових гнейсів)

На рис. 15.4 показано метаморфічні фації метапелітів, тобто
порід, які виникли за рахунок бідних на кальцій глинистих і
близьких до них за складом порід, та фації метабазитів, які
утворилися при метаморфізмі порід середнього або основного
складу (рис. 15.5). Назви виділених метаморфічних фацій наведені за типовими метаморфічними породами, стійкими в їхніх
межах. Як видно з наведених діаграм, поширеність фацій на
глибину обмежується лінією геотермічного градієнта, який визначає на кожному рівні глибинності гранично низьку температуру метаморфізму, що відповідає температурному фону земної
кори. При цьому в режимі геотермічного градієнта проходить
тільки діагенетичне перетворення гірських порід. Метаморфізм
же, як видно з діаграми, відбувається в принципово іншому ре419

жимі, пов'язаному з аномальним підйомом температури під дією
висхідних потоків ювенільних флюїдів в областях інтенсивної
дислокації земної кори.

Рис. 15.5. Мінеральні фації базитів і метабазитів
(за О. О. Маракушевим, 1986):
1 – метаморфізованих порфіритів і цеолітвмісних порід;
2 – кальцитхлоритових і пренітпумпеліїтових сланців; 3 – зелених
епідотактинолітхлоритових сланців; 4 – зелених і блакитних альмандинових
і спесартинових сланців; 5 – епідотових амфіболітів; 6 – гранатепідотових
амфіболітів та амфіболцоїзитових еклогітів; 7 – роговообманкових
роговиків; 8 – піроксенплагіоклазових, ларнітових і спуритових роговиків;
9 – амфіболітів; 10 – гранатових амфіболітів; 11 – гранатклінопіроксенових
амфіболітів;12 – амфіболових еклогітів; 13 – двопіроксенплагіоклазових
сланців; 14 – гранатдвопіроксенплагіоклазових сланців
(пунктиром позначені ізолінії (60–100) залізистості гранату гранат
двопіроксенплагіоклазових сланців і клінопіроксенових амфіболітів)

Для найбільш низькотемпературної фації – глинистих сланців
(фація І) характерно збереження первинних мінералів осадових
порід. При підвищенні температури глинисті сланці заміщуються
філітами (фація 2), що відбивається на утворенні фенгітсерицитових слюд, які асоціюють з хлоритом та парагонітом. Подальше підвищення температури приводить до переходу у фацію
слюдяних сланців, потім до біотит-мусковітових (~ 480 оС), а далі –
біотитових гнейсів і роговиків. Залежно від типу поліморфних модифікацій Al2O3 ці фації порід поділяються на субфації андалузи420

тових, силіманітових і кіанітових порід. Подальший підйом температури в умовах низького тиску, що відповідає контактовому метаморфізму, обумовлює виникнення спочатку андалузит-кордієритових, а потім і піроксенових роговиків. При підвищенні тиску формуються спочатку породи фації гранат-кордієрит-біотитових
гнейсів, а при ще більшому тиску – фації гіперстенових гранулітів
із субфаціями кіанітових і силіманітових гранулітів.
Подальше підвищення температури в умовах зростаючого тиску приводить до зміни порід двох останніх фацій, відповідно на
кордієрит-гіперстенові та кварц-гіперстенові грануліти. Цікаво, що
кордієрит, як один з мінералів-показників високих температур метаморфізму глиноземистих і близьких до них порід, в умовах низького тиску в роговиках формує секторіальні двійники і практично
не містить води. У більш глибинних умовах секторальні двійники
кордієриту заміняються полісинтетичними при паралельному зростанні вмісту в них води та інших летких компонентів.
На діаграмах схематично намічені також поля стійкості мігматитів і бухітів. Останні являють собою роговики, в яких проявляється часткове розплавлення породи.
Серед мінеральних фацій метабазитів, представлених на
рис. 15.5, виділяються низько- (фації 1–2), середньо- (фації 3–6)
та високотемпературні (фації 7–14). Усі три групи фацій розрізняються за глибинністю умов формування, індикатором чого в
метабазитах є гранат, який з'являється тільки в умовах підвищеного літостатичного тиску.
До низькотемпературних фацій належать слабометаморфізовані порфірити та цеолітвмісні породи (1), а також кальцитхлоритові (преніт-пумпеліїтові) сланці (2). Серед фацій середніх
температур за назвою найбільш поширених метаморфізованих
базитів виділяються зелені епідот-актиноліт-хлоритові (3), зелені й блакитні альмандинові та спесартитові сланці (4), епідотові
амфіболіти (5), гранат-епідотові амфіболіти (6). До фацій високих температур та низького тиску належать роговики: роговообманкові (7), піроксен-плагіоклазові, ларнітові та спуритові (8).
Серед фацій високих температур та помірного тиску виділяються фації амфіболітів (9), гранатових амфіболітів (10), двопіроксен-плагіоклазових сланців (13). Нарешті, до високотемператур421

них фацій високого тиску належать фації гранат-клінопіроксенових амфіболітів (11), амфіболових еклогітів (12), гранатдвопіроксен-плагіоклазових сланців (14).
Як видно з наведеної діаграми, при переході до глибинних
фацій амфіболіти та двопіроксен-плагіоклазові кристалічні сланці заміняються еклогітами. Підвищення тиску в межах цих фацій супроводжується витисненням плагіоклазу гранат-піроксеновою асоціацією, характерною для еклогітів.
При цьому за умов високого тиску замість олівінових габро
та норитів утворюються безкварцові еклогіти (за реакцією –
ортопіроксен + олівін + плагіоклаз ↔ гранат + клінопіроксен);
замість нормальних норитів і габро утворюються кварцові еклогіти, а при подальшому підвищенні тиску – коеситові еклогіти.
Залежно від форми існування присутнього в еклогітах вуглецю
виділяють їхні графітові та алмазоносні різновиди.

Запитання для самоконтролю
1. Що розуміють під мінеральною метаморфічною фацією?
2. Які метаморфічні породи називають ізофаціальними, а
які – поліфаціальними?
3. Які фації метаморфічних порід виокремлюються за між
народною класифікацією?
4. Як класифікуються мінеральні метаморфічні фації за
схемою М. Л. Добрецова та В. С. Соболєва?
5. Які мінерали та їхні асоціації належать до заборонних у
групі фацій низького тиску?
6. Які мінерали та їхні асоціації є забороненими в групі фа
цій середнього тиску?
7. Які мінерали та їхні асоціації є забороненими в групі фа
цій високого тиску?
8. Які граничні значення Р і Т для фацій низького тиску?
9. Які граничні значення Р і Т для фацій середнього тиску?
10. Які граничні значення Р і Т для фацій високого тиску?
11. Які назви мають фації А0, А1, А2, А3?
12. Які назви мають фації В1, В2, В3, В4, В5?
13. Які назви мають фації С1, С2, С3, С4?
14. Які принципи класифікації мінеральних метаморфічних
фацій О. О. Маракушева?
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ГЛАВА 16
Характеристика метаморфічних порід

16.1. Метаморфічні породи
фацій низького тиску
Загальною особливістю продуктів метаморфізму низького
тиску (контактово-метаморфічних порід) є становлення їх за рахунок осадових порід в умовах швидкого зростання температури при наближенні до контактів з інтрузивами.
У контактових ореолах навколо інтрузивних масивів утворюються контактово-метаморфізовані породи, які називаються
роговиками та ороговикованими породами.
Ширина контактових ореолів визначається глибиною формування, розмірами інтрузиву, складом і температурою розплавів,
що вкорінюються, складом порід, що метаморфізуються, і характером контактової поверхні (рис. 16.1). Так, у покрівлі лополітів,
контакти яких полого занурюються, метаморфізм завжди розвивається інтенсивніше, ніж в їхній підошві або навколо крутопадаючих контактів. Відмічається також збільшення інтенсивності
екзоконтактових змін у розшарованих і катаклазованих породах
порівняно з масивними, що як і в першому випадку обумовлено
більш активною міграцією флюїдів як в апікальних частинах великих плутонічних масивів, так і породах підвищеної тріщинуватості. Контактові ореоли навколо тіл, багатих на флюїди кислих і
лужних магматичних порід, завжди потужніші, ніж навколо
більш високотемпературних, але бідних на флюїди масивів ультраосновного й основного складу. Це обумовлено тим, що флюїди
сприяють реакції перекристалізації та перенесення тепла.
Контактові ореоли навколо лавових потоків звичайно дуже
малопотужні й спостерігаються тільки в їхній підошві. Висока
температура основних вулканітів викликає інтенсивний розігрів
підстеляючих, а у випадках трапового магматизму й перекривних
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порід, які внаслідок цього піддаються перекристалізації, а іноді
навіть частковому плавленню з утворенням замість найбільш легкоплавких мінералів силікатного скла. Найчастіше частковому
розплавленню при контакті з базальтами та діабазами піддаються
пісковики з глинисто-хлоритовим цементом, в яких після застигання спостерігається часткове або повне оскляніння цементу,
розтріскування, а іноді часткове підплавлення піщинок кварцу та
польових шпатів. Спочатку за температур близько 850 oС в пісковиках розплавлюється хлорит і каолініт, за 900 oС – іліт-каолінітова інтергранулярна (міжзернова) маса, за 950 oС – слюди, а за
1000 oС – польові шпати. При застиганні з'являються новоутворення тридиміту, кристобаліту, кордієриту, санідину та піроксену. Такі частково осклянілі породи називаються бухітами.
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Рис. 16.1. Частина контактового ореолу
навколо гранітного масиву за В. Мелсоном [1966]:
1 – граніт; 2–4 – зони метаморфізму (2 – воластонітова, 3 – діопсидова,
4 – тремолітова); 5 – неметаморфізовані породи

Бухіти можуть виникати тільки за умови тривалого переміщення розплаву, оскільки зупинка останнього при заповненні магматичної камери призводить до майже миттєвої віддачі тепла вмісним
породам, які не встигають розігрітися до температури плавлення.
Якщо ж базальтовий розплав постійно переміщується, на контакті
підтримується висока температура, яка може викликати плавлення
вмісних порід. Прояви бухітів поширені серед вмісних порід трапових формацій, зокрема Сибірської платформи.
При контактово-термальному метаморфізмі хімічний склад
порід, що метаморфізуються, у більшості випадків не зазнає жо424

дних змін, хоч відмічається, що магматичні флюїди при контактовому метаморфізмі порід, які вміщують гранітоїди, можуть
привносити в них невелику кількість таких елементів, як сірка,
бор, фтор, хлор з утворенням у роговиках таких акцесорних мінералів, як турмалін, пірит, флюорит, скаполіт і деяких інших
мінералів. У той же час, вивчення ізотопного складу кисню в
породах внутрішніх контактових зон свідчить, що основним
джерелом води є не стільки магматичні породи, як донедавна
вважалося, скільки самі вмісні породи.
За хімізмом вихідних порід контактово-метаморфізовані
утворення поділяються на:
 контактовоBметаморфізовані кварцові та польовошB
патBкварцові породи – багаті на кремнезем породи, що виникли за рахунок метаморфізму алевритових і піщаних польовошпат-кварцових теригенно-осадових порід;
 контактовоBметаморфізовані пелітові породи – збагачені алюмінієм породи, що виникли за рахунок метаморфізму
теригенних кварц-польовошпатових і глинистих порід; а також
кислих вивержених порід;
 контактові метабазити – мафічні породи, що виникли при
контактовому метаморфізмі базальтів, діабазів і близьких їм за
хімічним складом порід;
 контактові метаультрамафіти – метаморфічні породи
ультраосновного складу, що виникли при контактовому метаморфізмі серпентинітів та інших ультраосновних порід;
 контактовоBметаморфізовані карбонатні породи – метаморфізовані карбонатні та силікатно-карбонатні породи (контактові мармури та кальцифіри).

16.1.1. КонтактовоBметаморфізовані кварцові
й польовошпатBкварцові породи
Чисто кварцові пісковики в умовах усіх фацій метаморфізму
представлені контактовими кварцитами.
ПольовошпатBкварцові роговики, що виникли за рахунок
багатих на кремнезем порід, складені головним чином гранобластовою мозаїкою кварцу та польового шпату з більшою чи мен425

шою домішкою біотиту або мусковіту, а в умовах піроксенроговикової фації – також кордієриту та андалузиту. Мусковіт
як у порфіробластах, так і у вигляді лусок у гранобластовій основній масі спостерігається в породах мусковіт-роговикової фації. Типовими акцесорними мінералами цих порід є турмалін,
циркон, апатит і сфен.
Чисто кварцові пісковики в умовах усіх фацій метаморфізму
представлені контактовими кварцитами.
У зовнішній зоні контакту з найменшими температурами в
породах зберігаються реліктові первинно-шаруваті текстури,
алевритові та псамітові структури, де по глинистому цементу
розвиваються слюди, а уламковий кварц і польові шпати повністю або частково зберігають свою первинну форму.

16.1.2. КонтактовоBметаморфізовані пелітові породи
Контактовий метаморфізм пелітів відбувається в широкому
температурному інтервалі (від 300 до 1100 оС).
У безпосередньому контакті з інтрузією утворюються різного
складу високотемпературні роговики: біотит-кордієритові, біотит-андалузитові, мусковіт-андалузитові та ін. На деякій відстані
від контакту (тобто в більш низькотемпературних умовах) вони
поступово змінюються на вузлуваті й плямисті сланці та філіти з
плямистими скупченнями новоутворених мінералів – андалузиту,
кордієриту та вуглистої речовини. Від роговиків вони відрізняються переважно неповною перекристалізацією та наявністю реліктових структур вихідних порід. Залежно від температури формування мінеральних асоціацій всі контактові новоутворення поділяються на декілька фацій. Слід зауважити, що відповідно до
меж стійкості критичних мінералів метапелітів температурні межі
контактово-термальних фацій для цих порід дещо зміщені відносно тих усереднених, наведених у схемі фацій М. Л. Добрецова.
Фацією з найвищою температурою (775–1100 oС) є санідиніB
това. У метапелітових породах за умови мобілізації води осадових порід можливе часткове плавлення порід з виникненням бухітів. Про це, зокрема, свідчить високий вміст води (до 4–6 %) у
склі бухітів. Критичними мінералами санідинової фації є санідин,
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силіманіт, муліт, тридиміт, кристобаліт, периклаз (при надлишку
магнію), шпінель, корунд. Залежно від первинного складу пелітових порід при контактовому метаморфізмі виникають силімані
тові або андалузитові роговики. При цьому домішка кальцію
може зв'язуватись у плагіоклазі з утворенням парагенезису андалузит (силіманіт) + кордієрит + плагіоклаз. При появі надлишку
магнію та заліза андалузит зникає і виникає парагенезис кордієриту з плагіоклазом. Кордієрит кристалізується у вигляді округлих зерен, через які начебто просвічується основна тканина породи. З підвищенням температури кристали його поступово очищуються від включень з утворенням трійників і шестериків.
Більш низькотемпературною є піроксенBроговикова фація,
що утворюється при 670–775oС. Роговики цієї фації – це темні,
масивні, дуже тонкозернисті породи. Характерними мінеральними асоціаціями пелітових порід цієї фації є калішпат + силіманіт  кордієрит + біотит і плагіоклаз. У низах піроксенроговикової фації замість силіманіту може бути присутнім андалузит. Поява тонкозернистого силіманіту, який утворюється за
рахунок біотиту, свідчить про тривале збереження високих температур у контактовій зоні.
Наступна, більш низькотемпературна амфіболBроговикова
фація відбувається за температури 550–670 oС. Характерними
критичними мінералами та мінеральними парагенезисами цієї
фації метапелітів є альмандин, ромбічний амфібол, біотит + мусковіт + андалузит (кордієрит), а у високолужних породах – мусковіт + біотит + мікроклін + кварц. В означеному температурному режимі утворюються біотиткордієритові та біотит
андалузитові роговики. Це дуже щільні, темнозабарвлені породи, складені кварцом, польовими шпатами, біотитом та андалузитом. Призматичні хрестоподібні порфіробласти андалузиту
дуже часто містять витягнуті паралельно довгій осі кристалів
включення вуглистої речовини.
Найбільш низькотемпературними продуктами контактового
метаморфізму пелітових порід є породи мусковітBроговикової
(синонім – альбіт-епідот-роговикової) фації, метаморфізм якої
відбувається в інтервалі температур 350–550 oС. У цю фацію
утворюються слюдяні – мусковітові, мусковітандалузитові
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роговики, складені з кварцу, альбіту, мусковіту, андалузиту, біотиту та епідоту з домішкою вуглистої речовини, турмаліну та
рудного мінералу. Вони характеризуються роговиковою (мікрогранобластовою) структурою основної маси з порфіробластами
андалузиту, слюди, а іноді гранату. Характерними є також пойкілобластові структури, що виникають при рості великих ксеноморфних зерен одних мінералів, які захоплюють дрібні зерна
інших. У роговиках мусковіт-роговикової фації досить часто
спостерігаються реліктові структури і текстури, зокрема реліктова шарувата текстура.
Зовнішня зона контактових змінень пелітових порід (< 350 oС)
представлена плямистими та вузлуватими сланцями. Якщо вони утворилися за рахунок первісно багатих на K2O порід, сланці
містять досить великі порфіробласти біотиту та мусковіту, переповнені включеннями кварцу. При метаморфізмі порід, в яких
Al2O3 значно переважає над K2O (вміст Al вище тієї кількості,
що необхідна для побудови слюд), замість слюд (або разом з
ними) у порфіробластах кристалізуються андалузит та кордієрит. Уламковий кварц і польові шпати повністю або частково
зберігають свою первинну форму.
В ороговикованих кислих ефузивах, основна маса яких складена лепідогранобластовим агрегатом, при збереженні первинних ідіоморфних мінералів-вкраплеників кварцу і польових
шпатів зберігається реліктова порфірова структура.

16.1.3. Контактові метабазити
При контактовому метаморфізмі основних порід виникають
основні роговики – щільні породи, що складені плагіоклазом і
темноколірними мінералами, найголовнішими з яких залежно
від температури метаморфізму є актиноліт, біотит, рогова обманка, кліно- та ортопіроксени. Умови контактового метаморфізму
основних порід характеризуються досить широким інтервалом
температур – від 600 до 1200 оС за порівняно невисокого тиску,
що в більшості випадків не перевищує 150 МПа. Залежно від
температури контактового метаморфізму О. О. Маракушев виділяє такі типи основних роговиків:
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ларнітспуритові роговики (900–1100 oС);
плагіоклаздвопіроксенові (860–1050 oС);
плагіоклазпіроксенроговообманкові (720–860 oС);
плагіоклаз біотитроговообманкові (670–720 oС);
плагіоклазслюдяні (600–670 оС).
У крайніх зовнішніх зонах контактових ореолів за температури нижче за 600 oС основні породи переходять у низькотемпературні альбітепідотактинолітові роговики, що за складом
схожі на зелені сланці, відрізняючись від них тільки роговиковою структурою та масивною текстурою.
Ближче до контакту за відносно невисоких температур зовнішніх зон формуються плагіоклаз-слюдяні та плагіоклазбіотит-роговообманкові роговики. Вони часто зберігають реліктові структури і текстури первинних порід і характеризуються
відносно дрібнозернистою та нерівномірно-зернистою будовою.
Так, базальти й андезибазальти при слабкому ороговикуванні
досить часто зберігають релікти порфірової та мигдалекам'яної
будови. При поступовому нарощуванні інтенсивності ороговикування реліктова будова поступово втрачається, і породи набувають роговикової структури.
При ороговикуванні андезитів та андезибазальтів у зовнішніх
зонах контактових ореолів іноді спостерігається новоутворений
багатий на титан бурий або червоно-бурий біотит, а в більш основних породах – блідо-зелений актиноліт або безбарвний тремоліт. Ближче до контакту з інтрузивом актиноліт поступово
переходить у синьо-зелену, потім у густо-зелену і, нарешті, у
зелено-буру й буру рогову обманку. При цьому зерна амфіболу
поступово збільшуються і набувають усе більш ізометричної
форми. Паралельно зі змінами, що спостерігаються у складі та
оптичних властивостях амфіболів, відбувається і зміна складу
асоціюючих з ними плагіоклазів. Так, склад асоціюючого з актинолітом плагіоклазу відповідає альбіту, із зеленою роговою
обманкою спостерігається олігоклаз-андезин, а з бурою – андезин-лабрадор. Амфібол-плагіоклазові роговики є найпоширенішими серед основних роговиків. Подальше підвищення температури приводить до появи в асоціації з плагіоклазом і роговою
обманкою піроксену. Останній поступово заміняє рогову обма





429

нку з утворенням плагіоклаз-клінопіроксенових і плагіоклаздвопіроксенових роговиків. Піроксени в них звичайно репрезентовані діопсидом і гіперстеном, а плагіоклаз – лабрадором, а
іноді навіть бітовнітом. Таким чином, мінеральний склад піроксенових роговиків повністю відповідає породам групи габро,
що ускладнює їхнє розпізнавання (якщо не звертати увагу на
структурні особливості цих зовнішньо схожих порід).
При ороговікуванні багатих на кальцій основних туфогенноосадових порід поряд з піроксенами в роговиках може спостерігатися також гранат андрадит-гросулярового типу.
Паралельно з ростом температури ороговікування зі зміною мінеральних асоціацій контактових роговиків спостерігається зростання рівномірнозернистості порід, зменшення розміру зерен і
ущільнення породи. Тому бластопорфірові, ситоподібні й граногетеробластові структури роговиків низькотемпературних фацій поступово змінюються рівномірнозернистими типово роговиковими.

16.1.4. Контактові метаультрамафіти
й карбонатні метаморфізовані породи
Унаслідок контактового метаморфізму серпентинітів утворюються антофілітові, а при більш високих температурах –
олівінгіперстенклінохлорові та олівінові роговики.
Контактово-термальні метаморфічні карбонатні породи за
складом не відрізняються від мармурів регіонального метаморфізму. Але в тих випадках, коли вихідні породи, крім карбонату,
містять домішки силікатних або алюмосилікатних мінералів,
при контактовому метаморфізмі виникають карбонатносилікатні роговики, які залежно від складу вихідних порід і температури перекристалізації різняться між собою мінеральними
парагенезисами. Для роговиків низькотемпературних фацій характерними є асоціації: кальцит + тремоліт + кварц, кальцит +
тальк + кварц, кальцит + доломіт + тремоліт. При збільшені температури перекристалізації з'являються парагенезиси доломіт
+ тремоліт + діопсид, доломіт + форстерит + кальцит, форстерит
+ діопсид + кальцит + кварц, за найвищих температур у роговиках можуть утворюватися такі мінерали, як мервініт, ларніт,
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спурит, монтичеліт. За рахунок кременистих доломітів, що містять домішку глинозему, утворюються антофіліткордієритові
роговики з крупнозернистою гранобластовою структурою масивної або плямистої текстури.
За мінеральним складом карбонатно-силікатні роговики схожі з метасоматичними породами – скарнами, відрізняючись від
них відсутністю характерної для всіх метасоматитів зональності
та суттєвих скупчень рудного мінералу.

16.2. Метаморфічні породи
фацій середнього та високого тиску
Метаморфічні породи середнього та високого тиску, які найчастіше розглядаються як регіонально-метаморфічні породи, є
найпоширенішими в земній корі метаморфічними утвореннями.
Виникнення їх, на відміну від локального контактового метаморфізму, не пов'язано безпосередньо з укоріненням конкретних
інтрузій. Припускається, що тепло, необхідне для регіонального
метаморфізму, могло привноситися флюїдами з глибин Землі
при дегазації ядра та мантії або за рахунок радіоактивного розпаду. Джерелом тепла могли також бути численні інтрузії, що
супроводжують регіональний метаморфізм.
Установлено, наприклад, що при тангенціальному сковзанні
на один кілометр зовнішньої оболонки земної кори товщиною у
80 км розвивається тепло, достатнє для ефективного прогріву і
навіть для розплавлення товщі гірських порід потужністю в
200 м. Крім того, виходячи із сучасного геотермічного градієнта
платформ (хоч відомо, що в орогенних областях геотермічний
градієнт значно перевищує нормальний), у зоні регіонального
метаморфізму вже на глибіні в 10 км температура досягає 260–
330 оС. Це підтвердила також Кольська надглибока свердловина.
Тому не виключено, що на великих глибинах метаморфізм, як і
магматизм можуть бути наслідком одних і тих самих процесів і
мати одні й ті самі джерела тепла.
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За складом серед продуктів середнього та високого тиску
(регіонального метаморфізму) можна виділити такі групи порід:
 метаморфічні кварцові та польовошпатBкварцові породи;
 метаморфічні пелітові породи – об'єднують метаморфічні та метаморфізовані породи з помірним і підвищеним вмістом глинозему;
 метаморфічні високоглиноземисті породи – об'єднують метаморфічні та метаморфізовані породи з високим вмістом
глинозему;
 метабазитові породи – породи, що поєднують метаморфічні та метаморфізовані основні (мафічні) і близького складу
породи як пара-, так і орторяду;
 метаультрамафітові породи – метаморфічні та метаморфізовані породи ультраосновного складу;
 метаморфічні карбонатні та силікатноBкарбонатні
породи;
 метаморфічні породи, специфічні за хімічним склаB
дом, малопоширені (високозалізисті, марганцеві та ін.).

16.2.1. Кварцові й польовошпатBкварцові породи
До цієї групи належать суттєво кварцові породи з низьким
вмістом глинозему.
Кварцити. До кварцитів належать кварцові породи метаморфічного походження, які виникли внаслідок ізохімічного метаморфізму силіцитів, мономіктових і деяких олігоміктових псамітів (до цієї групи не належать так звані "вторинні кварцити",
оскільки останні виникли за рахунок метасоматичного перетворення вулканічних порід).
За хімізмом кварцити характеризуються високим вмістом
кремнезему (більше 70−75 %) і низьким глинозему, що й відрізняє їх від метапелітів і глиноземистих порід. Водночас хімічний
склад кварцитів змінюється в досить широких межах за рахунок
домішкових мінералів. Присутність у них мусковіту веде до збагачення глиноземом і калієм, а надлишок самого глинозему до
появи хлоритоїдів, гранату, андалузиту, силіманіту або кіаніту.
Найбільший вміст (до 30%) глинозему спостерігається в кіаніто432

вих кварцитах. Підвищений вміст заліза притаманний залізистим кварцитам, кальцію та магнію – карбонатним, а вуглецю –
графітовим кварцитам. Співвідношення між дво- і тривалентним
залізом зі зростанням ступеня метаморфізму закономірно змінюється на користь FeO.
При метаморфізмі вихідних порід чисто кременистого складу
утворюються мономінеральні кварцити – світлі породи, часто із
сланцюватою текстурою за низьких ступенів метаморфізму і
масивною – за високих і середніх.
Характерною структурою кварцитів є гранобластова та її різновиди – зубчаста або роговикова (для дрібнозернистих порід, що
виникли при метаморфізмі хемогенних силіцитолітів). При підвищеному вмісті домішкових мінералів у кварцитах спостерігаються
лепідо- та нематобластові або лепідонематогранобластові структури. Розміри зерен кварцу у кварцитах загалом незакономірно змінюються з підвищенням інтенсивності метаморфічних перетворень
– від дрібнозернистих, гетерогранобластових структур для низьких
ступенів метаморфізму до середньо- та крупнозернистих гомеогранобластових – для середніх і високих ступенів.
Вміст кварцу (у власне кварцитах) перевищує 75 %, знижуючись до 50 % у породах перехідного складу – кварцитосланцях і
кварцитогнейсах. У кварцитах, що виникли внаслідок метаморфізму пісковиків або силіцитолітів, які мали домішку глинистого
або карбонатного матеріалу, разом із кварцом залежно від ступеня метаморфізму можуть бути присутніми польові шпати, силіманіт, гранати, ставроліт, хлоритоїд, кордієрит, епідот, карбонати,
хлорити. Присутність цих мінералів звичайно відбивається в назві
порід: при вмісті домішкового мінералу більше 5 % – хлоритові,
слюдяні, гранатові, андалузитові кварцити; при меншому вмісті їх
– андалузит-, біотит- та силіманітвмісні кварцити тощо.
При вмісті польових шпатів від 5 до 25 % кварцити переходять у польовошпатові кварцити, при більшому вмісті – спочатку у кварцитогнейси, а потім у гнейси. Склад плагіоклазу у
кварцитах змінюється від альбіту до бітовніту залежно від складу вихідних порід і температури метаморфізму. При достатньому вмісті кальцію основність плагіоклазу зростає пропорційно
підвищенню температури.
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Характерним мінералом слюдяних кварцитів є біотити, що
з'являються при прогресивному метаморфізмі поліміктових псамітів унаслідок взаємодії хлориту та серициту. При подальшому
підвищенні температури біотит переходить у гранат або гіперстен
в асоціації з ортоклазом. Ступінь метаморфізму як кварцитів, так
і метаморфічних порід загалом добре віддзеркалюється в забарвленні біотиту. Так, біотити епідот-амфіболітової фації мають переважно зеленувате забарвлення, амфіболітової – коричнюватобуре, а гранулітової – густе червоно-буре. Ретроградний метаморфізм приводить до заміщення біотитів хлоритами. При цьому
звільняється титан, що утворює землисті виділення лейкоксену
або ксеноморфні зерна сфену, голочки рутилу чи ільменіту, які
формують сагенітові решітки в кристалах.
Серицит і мусковіт поширені у кварцитах низьких і середніх
ступенів метаморфізму та в мусковіткіанітових і кіанітових
кварцитах і сланцях. В останніх кіаніт переважно формує променисті та зірчасті агрегати, які містять включення кварцу та
вуглистої речовини.
Характерними мінералами кварцитів середньотемпературних
фацій поряд із кварцом, польовими шпатами, біотитом і мусковітом є андалузит, кіаніт, хлоритоїд, ставроліт, епідот, амфіболи
та альмандин, а кварцитів гранулітової фації – піроксени, кордієрит, силіманіт, але можуть спостерігатися також біотит і рогова
обманка. Серед акцесорних мінералів поширені циркон, апатит,
турмалін, рутил, гематит, графіт.
Кварцити поширені серед утворень усіх ступенів метаморфізму і тому зустрічаються в асоціації з породами як зеленосланцевої, так і гранулітової фацій. При цьому кварцити низькотемпературних фацій зберігають ознаки первинної будови вихідних
порід. Кварцити, що виникли внаслідок метаморфізму теригенних порід, звичайно зберігають овальні або уламкові форми. Завдяки "присипкам" пелітового матеріалу, що відбиває первинні
контури зерен теригенного походження, останні добре розпізнаються навіть у випадку регенерації піщинок кварцу. Крім
того, первинно-теригенні кварцити характеризуються присутністю уламкових зі слідами обкочування зерен циркону, апатиту,
турмаліну та рутилу, які добре діагностуються завдяки округлій
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формі. Поряд з кластогенним рутилом у цементі первиннотеригенних кварцитів може спостерігатися також і новоутворений рутил, який звичайно кристалізується за рахунок лейкоксену, що присутній в глинистому цементі. На відміну від кластогенного новоутворений рутил завжди має добре огранювання
дрібних (не більше 0,1 мм) призматичних кристалів.
При перекристалізації первинно-хемогенних і біогенних кременистих порід перехід у кварцити низькотемпературних фацій
визначається за перекристалізацією аморфного кремнезему. У
результаті виникають мікрокварцити з мікрогранобластовою,
рівномірно-зернистою структурою, в яких відсутні уламкові обкатані акцесорні мінерали. Крім того, у кварцитах, які виникли
за рахунок перекристалізації первинно-біогенних порід, на низьких ступенях метаморфізму іноді спостерігаються релікти органогенних залишків (спікул губок, радіолярій, діатомей тощо).
При подальшій перекристалізації псевдоморфози зникають, але
зберігається нерівномірнозерниста будова породи.
На середніх ступенях метаморфізму кварцити звичайно втрачають риси вихідних порід, але кварцити, що виникли внаслідок
перекристалізації пісковиків, іноді ще вдається розпізнавати за
округлою та овальною формою уламкових зерен акцесорних
мінералів, таких як циркон, турмалін і гранат. Овалізовані форми цирконів досить часто зберігаються навіть в умовах високих
ступенів метаморфізму.
Залізисті кварцити серед метаморфізованних кременистих
порід дуже поширені й залежно від кількісного вмісту магнетиту чи гематиту називаються рудними чи безрудними. Вони
складені агрегатами кварцу, гематиту та магнетиту з більшою чи
меншою кількістю другорядних мінералів. Склад останніх залежить від характеру вихідних порід і ступеня їхнього метаморфізму. Залізисті кварцити мають тонкошарувату будову з частими
переходами в залізисті сланці або просто в рудні породи.
Вважається, що вихідними породами залізистих кварцитів були різного складу яшми. Так, при метаморфізмі карбонатних яшм
і кременисто-сидеритових відкладів утворюються кумінгтоніто
ві (або грюнеритові) залізисті кварцити з карбонатом або
без нього. При метаморфізмі низьких ступенів первинно435

кременисто-силікатних порід утворюються хлоритові (шамо
зитові або тюрингітові) кварцити. Тонкострокаті різновиди
залізистих кварцитів, що складені прошарками агрегатів магнетиту або гематиту та мікрокварцитів з домішками другорядних мінералів, називаються джеспілітами. Розмір зерен у джеспілітах
звичайно не перевищує 0,1 мм. Грубозернисті залізисті кварцити
із слюдою називають ітаберитами. У рудних прошарках джеспілітів та ітаберитів вміст рудних мінералів – магнетиту та гематиту − досягає 90 % при 5–10 % у кварцових прошарках і при загальному вмісті заліза в породах близько 35–40 %.
Джеспіліти залягають серед карбонатних, хлорит-карбонатних порід, зелених та аспідних сланців, філітів, а ітаберити –
серед слюдяних сланців, гнейсів, амфіболітів і кварцитів. На
відміну від джеспілітів останні можуть містити поряд із кварцом
замість хлориту чи тремоліт-актинолітового амфіболу мусковіт,
біотит і скаполіт. Їхньою характерною структурою є гранобластова, а при підвищеному вмісті слюд, хлориту та амфіболів –
лепідогранобластова або нематогранобластова.
Характерними мінералами залізистих кварцитів низькотемпературних фацій поряд з рудними і кварцом є хлорити, тальк, тремоліт (актиноліт) та залізисті карбонати. При наростанні ступеня
метаморфізму у зв'язку з розпадом залізистих карбонатів виникають спочатку кумінгтонітові (або грюнеритові в асоціації з високозалізистим біотитом і мусковітом), а потім гіперстенові залізисті кварцити. Тому серед кварцитів середніх ступенів виділяються грюнеритові, кумінгтонітові, антофілітові, роговооб
манкові, біотитові, піроксенові та гранатові різновиди.
В умовах гранулітової фації метаморфізму асоціація кварцу з
магнетитом стає нестійкою. Останні реагують між собою з утворенням еуліту (залізистого ромбічного піроксену) або фаяліту.
Тому при порівняно невисокому вмісті кварцу у відновних умовах спостерігається перехід залізистих кварцитів в евлізити, в
яких кварц може бути повністю відсутнім. Головними породотвірними мінералами евлізитів є олівін, високозалізистий (залізистість 80–95 %) ортопіроксен або феросаліт, магнетит, до яких часто додаються клінопіроксен, рогова обманка, гастингсит, польові
шпати, домішки сульфідів і графіту. Вони залягають серед порід
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гранулітової фації разом з високоглиноземистими сланцями,
гнейсами, кварцитами та кальцифірами й описані в багатьох регіонах світу, зокрема в залізорудних родовищах України, Південної
Якутії, Північної Кореї, Шотландії та Франції.

16.2.2. Пелітові породи
До цієї групи належать сіалічні метаморфічні породи, що виникли внаслідок метаморфізму, головним чином різноманітних глинистих порід (каолінітових, гідрослюдистих, поліміктових), кварцпольовошпатових уламкових порід (псамітів) і кварц-польовошпатових магматичних (як плутонічних, так і вулканічних) порід.
Характерними ознаками цих порід є високий вміст кремнезему (45–75 %), лугів (до 7 %) та глинозему (більше 14 %) за низьких концентрацій кальцію та магнію (менше 5 %) і за переваги
калію над натрієм.
Типовими представниками порід групи низькотемпературних
фацій є філітоподібні сланці та філіти; середньотемпературних –
слюдяні полімінеральні сланці; високотемпературних – різноманітні за складом гнейси.
Низькотемпературні фації. Філітоподібні сланці, перехідні між глинистими сланцями та філітами, формуються за невисокого тиску (200−300 МПа) і температури 200−300 oС за рахунок перетворення глинистих сланців. У цих умовах глинисті
мінерали заміщуються пірофілітом і гідрослюдами. Макроскопічно – це мікрозернисті темно-сірого або чорного, рідше червонуватого, бурого, зеленуватого або жовтуватого кольору шаруваті, тонколистуваті породи. У філітоподібних сланцях переважають пірофіліт або тонколускатий серицит, що співіснують з
дрібними зернами кварцу та листочками хлориту. Характерна
присутність у сланцях аутигенних рутилу, турмаліну, піриту і
тонкодисперсного графіту. Хімічний склад філітоподібних сланців повністю відповідає складу первинних глин і характеризується високим вмістом глинозему – 13–26 %, різкою перевагою
магнію над кальцієм і калію над натрієм.
При підвищенні ступеня регіонального метаморфізму
(Р = 400–500 МПа, Т = 300–350 oС) філітоподібні сланці перехо437

дять у філіти (від грец. φϋλλον – листок) – щільні тонкорозшаровані прихованолускаті породи сріблясто-білого, зеленуватосірого, темно-сірого до чорного кольору із шовковистим блиском (на площинах шаруватості) та найтоншими лінзами або
прошарками кварцу. До мінерального складу філітів входять в
основному кварц, серицит і хлорит, до яких залежно від хімічного складу вихідних порід додаються альбіт, адуляр, гранат,
карбонати, хлоритоїд. В акцесорній кількості можуть бути присутніми рутил, турмалін, пірит і вуглиста речовина.
Філітоподібні сланці та філіти розповсюджені в регіонах з
дислокованими осадовими породами – від докембрійських до
неогенових. Тому в Україні вони відомі як серед протерозойських порід Українського щита, так і серед молодих флішових
відкладів Криму та Карпат.
При подальшому підвищенні температури мінерали філітів
стають нестійкими. З'являються біотит, мусковіт, альбіт, олігоклаз, ставроліт, збільшується ступінь розкристалізації породи, і
вже в середньотемпературних фаціях метаморфізму філіти переходять у слюдяні сланці.
Середньотемпературні фації. Слюдяні сланці складені агрегатами кварцу, мусковіту, біотиту, хлориту та польових шпатів, розміри яких мають декілька міліметрів. Зазвичай це сланцюваті, різноманітного кольору породи середньо- та крупнозернистої, гомеобластової, гетеробластової й порфіробластової будови. На площинах сланцюватості вони мають сріблястий або
золотистий блиск, обумовлений великим вмістом лусок мусковіту та біотиту. Як порфіробласти можуть спостерігатися більш
великі кристали гранату, ставроліту, андалузиту або кіаніту.
Залежно від складу й кількості головних породотвірних мінералів виділяються: хлорит-слюдяні сланці (хлорит-мусковітові,
хлорит-кварц-мусковітові, хлорит-двослюдяні та ін.); двослюдяні – мусковіт-біотитові; ставроліт-гранат-двослюдяні; слюдяні
та інші різновиди сланців. Мінеральний склад слюдяних сланців
і гнейсів значною мірою визначається не тільки складом первинних порід, але й термодинамічними умовами метаморфізму.
Так, у найбільш низькотемпературних сланцях хлорит асоціює з
мусковітом, а парагенезиси біотит−хлорит і біотит−андалузит
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(кіаніт) не стійкі. При підвищенні температури спочатку з'являється асоціація біотиту з хлоритом і ставролітом, а потім – біотиту з кіанітом або андалузитом. Біотит у метапелітах стійкий в
широких температурних межах, але утворюється він за температур вище 350 oС. Мусковіт із кварцом більш стійкий за порівняно невисоких температур (~ до 600 oС), а потім реакція мусковіту з кварцом приводить до утворення асоціації ортоклаз + силіманіт з переходом сланців у гнейси.
Залежно від тиску серед слюдяних сланців розпізнаються андалузитові (низький тиск) та кіанітові (високий тиск) різновиди.
Андалузит характерний для малоглибинних комплексів, тоді як
кіаніт – для більш глибинних і більш низькотемпературних. У
сланцях низького тиску може бути присутнім кордієрит, а гранат і хлоритоїд разом не спостерігаються.
Слюдяні сланці належать до середньотемпературних фацій
метаморфізму, тобто формуються за температур менше 600 oС,
за яких проходить реакція мусковіту з кварцом, з утворенням
парагенезису силіманіту з ортоклазом. Подальше підвищення
температури і тиску призводить до поступового витіснення хлориту гранатом (за реакцією: хлорит + кварц → альмандин), до
звільнення мусковіту від фенгітової складової, що витрачається
на формування кольорових мінералів, а також до збагачення
слюд глиноземом і підвищення їхньої натровості.
Загалом з підвищенням температури метаморфізму утворюються все більш високотемпературні мінерали в послідовності:
хлорит → біотит → гранат → ставроліт → кіаніт → силіманіт.
Останній кристалізується вже в умовах високотемпературного
метаморфізму.
Високотемпературні фації. Високий рівень метаморфізму
кварц-польовошпатових і пелітових порід як первинноосадового, так і первинно-магматичного походження приводить
до появи гнейсів – середньо- та крупнозернистих кварцпольовошпатових порід з переважанням польових шпатів над
кварцом і підпорядкованим їм вмістом кольорових мінералів.
Вони характеризуються гнейсовою текстурою і значно важче,
ніж сланці, розколюються на пластини.
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Гнейси, що виникають за рахунок метаморфізму пісковиків,
кислих вулканічних порід і гранітоїдів, звичайно складені кварцом, плагіоклазом, ортоклазом (або мікрокліном) і підпорядкованою кількістю витягнутих у напрямку сланцюватості мусковіту та біотиту. Деякі з цих гнейсів можуть містити порфіробласти
альмандину, який з'являється в породах в обмеженій кількості.
У деяких гнейсах, які виникли за рахунок пісковиків, можуть
зберегтися реліктові обкочені зерна циркону, орієнтація яких
підкреслює первинну розшарованість порід. Метапелітові гнейси, тобто породи, які виникли внаслідок глибокого метаморфізму пелітів, майже завжди поряд із кварцом, польовими шпатами,
мусковітом і біотитом містять високоглиноземисті мінерали –
силіманіт, ставроліт, кіаніт, гранати і кордієрит. Збільшення
вмісту слюд і поява кіаніту при зменшенні вмісту польових
шпатів приводить до переходу гнейсів у глиноземисті кристалічні сланці, а поява рогової обманки та епідоту при зменшенні
кількості кварцу – до поступового переходу в амфіболіти.
Структура гнейсів визначається їхнім складом і може бути
лепідогранобластовою (у слюдяних різновидах), або фібролепідогранобластовою, чи фіброгранобластовою (у різновидах, що
містять силіманіт).
За температур менше 600 oС стійкими є мусковітові плагіогнейси та двослюдяні гнейси. При подальшому підвищенні температури мусковіт розкладається і утворюються ортоклазсиліманітові та ортоклаз-кіанітові різновиди гнейсів з біотитом і
нерідко порфіробластами гранату. Подальше підвищення температури приводить до заміни біотит-силіманітових гнейсів на
ортоклаз-піроксен-кордієритові, ортоклаз-кордієрит-гранатові та
гранат-гіперстенові, а за температур вищих 800 oС в умовах гранулітової фації – на гранат-кордієрит-гіперстенові, гіперстенові
та кордієрит-гіперстенові грануліти.
Грануліти в розумінні європейських геологів – це найбільш
глибокометаморфізовані породи, головними мінералами яких є
кварц, польові шпати, гранат альмандинового складу та піроксени. У гранулітах присутній лентикулярний кварц або суперіндивідуальні агрегати цього мінералу. Звичайно грануліти повністю позбавлені будь-яких водних мінералів за винятком не440

великої кількості біотиту та амфіболу, що збереглися в породах
перехідних від менш температурних фацій або утворилися при
частковому діафторезі. Присутність у гранулітах кіаніту свідчить про високий ( 700 МПа) тиск їхнього утворення, а співіснуючі гранат і кордієрит – навпаки, про порівняно невисокий
тиск (300–400 МПа) утворення порід.
Грануліти здебільшого рівномірнозернисті, середньозернисті
породи з діаметром зерен < 3 мм. Кварц-польовошпатові грануліти нерідко мають сланцювату будову, обумовлену субпаралельно розташованими лінзочками лентикулярного кварцу .

16.2.3. Високоглиноземисті породи
До цієї групи належать породи, в яких вміст глинозему перевищує 28 %, а загальний вміст (CaO + Na2O + K2O) менше 13 %.
Це такі породи, як корундити, наждаки, кіанітові або силіманітові породи, хлоритоїдні, серицитові, мусковітові та пірофілітові сланці. Вихідними породами цієї групи є боксити, каолінові
глини та близькі до них породи з високим вмістом глинозему.
Високоглиноземисті породи можуть виникати також унаслідок
метасоматичних перетворень інших типів порід за рахунок вилуговування з них основ. Відмінними рисами цих метасоматичних утворень є їхнє локальне поширення, приуроченість до інтрузивних масивів та асоціація із вторинними кварцитами.
При подальшому підвищенні температури в умовах метаморфізму середніх ступенів з'являються корунд, маргарит, кіаніт, ставроліт, гранат, магнетит, ільменіт, титаномагнетит.
В умовах гранулітової фації корунд асоціює із силіманітом, магнетитом і кордієритом, інколи із сапфірином і шпінеллю. Тому
залежно від рівня метаморфізму глиноземисті породи поділяються на низькотемпературні – парагонітові, пірофілітові, серицитові та андалузитові сланці; середньотемпературні – мусковітові, андалузитові та кіанітові сланці; високотемпературні – силіманітові, польовошпатово-корундові, маргарито-корундові та
власне корундові сланці.
Низькотемпературні фації. При метаморфізмі бокситів гідраргіліт і беміт перекристалізовуються в діаспор, лептохлори441

това та глиниста речовина бемітових бокситів переходить відповідно в ортохлорити та безбарвні слюди, лейкоксен – у гольчасті кристалики рутилу, а гідрооксиди заліза – у гематит. Таким чином, на початкових ступенях метаморфізму в бокситах і
високоглиноземистих породах виникають діаспор, хлоритоїди, серицит, пірофіліт, гематит, інколи хлорит, карбонат і рутил.
Найбільш поширені пірофілітові сланці. Вважається, що пірофіліт виникає за температур від 300o до 420–575 oС, а за менших температур переходить у каолініт. Сприятливими умовами
утворення пірофілітів є низький вміст у первинних породах лугів, підвищені концентрації яких сприяють кристалізації замість
пірофіліту монтморилоніту або серициту.
Парагонітові сланці, як і сам мінерал парагоніт, спостерігаються порівняно рідко. Слід проте відзначити, що парагоніт за
оптичними характеристиками схожий на тонколускатий мусковіт
(серицит), також на тальк і тому легко може бути пропущеним.
Хлоритоїдні породи, що утворюються за рахунок глиноземистих порід з високим первинним відношенням Fe/Mg, крім листувато-променистого хлоритоїду, містять кварц, серицит та альбіт.
Середньотемпературні та високотемпературні фації. Мус
ковітові сланці, крім світлих слюд і кварцу, можуть мати у своєму
складі хлорит або глаукофан, біотит (іноді з гранатом), а при підвищенні температури також силіманіт і калієвий польовий шпат.
Кіанітові (дистенові) сланці складені переважно кіанітом з
більшими чи меншими домішками мусковіту, парагоніту, гранату, ставроліту, силіманіту та інших мінералів. Силіманітові
сланці та гнейси звичайно асоціюють із кварцитами та слюдяними сланцями. В їхньому складі поряд із силіманітом можуть
бути присутніми кварц, корунд, кордієрит, слюди, гранат,
польові шпати (переважно ортоклаз) та андалузит.
Корундові метаморфічні породи (наждаки), крім корунду,
можуть містити кордієрит, слюди, карбонати, хлоритоїд, ставроліт, а також магнетит, титаномагнетит, шпінель, ільменіт, рутил і сапфірин. Корундові породи приурочені до товщ високоглиноземистих гнейсів, де перебувають в асоціації з породами
також багатими на шпінель, сапфірин, силіманіт, кордієрит та
інші глиноземисті мінерали.
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Гнейс сапфіриновий – порода, збагачена сапфірином. Утворюється в умовах гранулітової фації метаморфізму за рахунок
порід багатих на Al2O3 та MgO і бідних на SіO2.
Асоціації високоглиноземистих метаморфічних порід відомі
в докембрійських товщах Кольського півострова, Канади, Алдану, України. Глиноземисті породи у своїй більшості − це корисні копалини – важлива сировина для металургії, електротехнічної та хімічної промисловості. Вони використовуються для виготовлення великої механічної та хімічної стійкості термостійкого скла. Корунд використовується як абразив при виготовленні шліфувальних кругів, наждаків, полірувальних і шліфувальних порошків. Пірофіліт завдяки високим термо- та електроізоляційним властивостям використовується як кислото- та вогнетриви, мастильний матеріал, наповнювач каучуку та паперу, а
також як каміння для художніх виробів.

16.2.4. Метабазитові породи
Метабазитові породи або метабазити – одні з найпоширеніших метаморфічних порід, які разом з метапелітами становлять
приблизно 90 % усіх метаморфічних утворень. Метаморфічні
породи, що входять до цієї групи, характеризуються вмістом
кремнезему від 42 до 56 %, що відповідає основним породам
(базитам). Відповідно, вміст глинозему в них змінюється від 10
до 20 %; СаО – від 6 до 13 %; лугів – від 3 до 5 % за звичайної
переваги натрію над калієм. Вихідними породами групи є, головним чином, основні й (значно рідше) середні магматичні породи – вулканіти базальтового та андезибазальтового складу, габроїди, діорити, основні та середні туфи, а також чисто осадові
породи відповідного складу (грауваки, туфіти та туфогенні пісковики, мергелі зі значним вмістом магнію та заліза).
Метабазити орторяду, що виникають за рахунок метаморфізму магматичних порід, відрізняються від порід параряду підвищенним вмістом Co, Nі, V, Tі, Cu, тоді як породи параряду значно багатші на марганець і бор і мають значення відношення
(Ca + 2Na + 2K)/2Al більше за одиницю.
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До метабазитів належать порфіритоїди, спіліти, зелені та
блакитні сланці, амфіболіти, еклоґіти, піроксен-плагіоклазові
грануліти та деякі інші породи, багаті на кальцій, магній, залізо
та алюміній.
Мінеральний склад метабазитів, як і метапелітів, цілком визначається умовами їхнього метаморфізму і складом вихідних
порід. Однак багато мінералів метабазитів характеризується
змінним складом, що значно поширює поля їхньої стійкості.
Низькотемпературні фації. До зеленокам'яних порід належать порівняно слабозмінені основні породи, які звичайно мають усі ознаки незавершеного метаморфізму. У них часто зберігаються релікти вихідних мінеральних асоціацій і структур. Низькотемпературні метаморфічні породи метабазитової групи характеризуються великою кількістю різновидів. Вважається, що
це обумовлено впливом на мінеральні асоціації Ps, PCO2, PH2O в
умовах низьких температур. За низького тиску найбільш низькотемпературними є процеси цеолітизації з формуванням пре
нітпумпеліїтових сланців.
Формування порід фації преніт-пумпеліїтових сланців проходить на ранній, доорогенній стадії розвитку складчастих поясів. В орогенну стадію багаті кальцієм силікати (цеоліти, преніт, пумпеліїт) стають нестійкими і витискуються хлориткарбонатними асоціаціями зеленосланцевої фації. Цеоліти при
цьому в основних ефузивах виповнюють мигдалини і тріщини,
заміщують скло та плагіоклази. Вважається, що цеолітизація
вулканогенних товщ здійснюється за температур, близьких до
200–300oС і тиску 200–300 МПа. Склад цеолітів метабазитів залежить як від складу первинних порід, так і температури метаморфізму. Звичайно підвищення температури веде до кристалізації цеолітів з меншим вмістом води.
Цеолітизація метабазитів може бути обумовлена також автометасоматичними процесами, особливо в базальтах підвищеної
лужності, що підтверджується зональним поширенням цеолітів
у розшарованих лавових потоках.
До слабозмінених продуктів метаморфізму основних і частково середніх вулканітів належать порфіритоїди з мигдалекам'яною текстурою. Температура їхнього утворення не переви444

щує 300 oС. Тому метаморфічні зміни їх були не настільки інтенсивними, щоб знищити вихідну порфірову структуру та мигдалекам'яну текстуру. Вони характеризуються бластопорфіровою
загальною структурою і лепідогранобластовою або фіброгранобластовою структурою дрібнозернистої основної маси. Зовнішньо це масивні або розшаровані темно-сірі із зеленуватим відтінком породи, в яких на фоні дрібнозернистої основної маси виділяються вкрапленики альбітового плагіоклазу та хлоритизованих кольорових мінералів, що збереглися від бластезу. Порфіритоїди складені альбітом, хлоритом, карбонатом, кварцом,
невеликою кількістю серициту, тонкодисперсний агрегат якого
іноді розвивається по склу та основній масі породи. Кількісні
співвідношення цих мінералів визначаються складом вихідної
породи. Породи підвищеної основності характеризуються підвищеним вмістом хлориту, карбонату та епідоту, а більш кислі
– кварцу та серициту. Поява значної кількості дрібних зерен
кварцу в породах вихідного базальтового складу з невеликим
вмістом SіO2 обумовлена процесами хлоритизації. Завдяки низькому вмісту в хлоритах SіO2, меншому, ніж у заміщуваних
хлоритом мінералах, утворений надлишок фіксується в породі
у вигляді самостійного мінералу. Таким же чином пояснюється
і поява карбонату, що обумовлена вивільненням СаО при альбітизації (деанортитизації) плагіоклазів.
При нарощуванні інтенсивності метаморфізму замість (або
сумісно) хлориту кристалізується тремоліт або актиноліт, а замість альбіту – олігоклаз. Кількість карбонатів при цьому в породах зменшується.
При підвищенні температури більше 300 оС за рахунок метабазитів виникають альбіт-епідот-хлоритові, альбіт-кальцитхлоритові, альбіт-актиноліт-хлоритові, альбіт-епідот-актинолітові зелені сланці. Типовими асоціаціями мінералів цих порід є
хлорит + епідот + альбіт + кварц + кальцит + актиноліт.
У зелених сланцях на відміну від порфіритоїдів утрачається
не тільки первинна структура основної маси вихідних порід, але
й релікти вкраплеників. Тому визначити первинну орто- чи параприроду сланців звичайно майже неможливо. Але в сланцях,
що виникли при метаморфізмі мергелів, звичайними мінералами
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є карбонати. Характерним мінеральним парагенезисом таких
сланців є кальцит + епідот (кліноцоїзит) + хлорит + кварц + мусковіт, які з ростом температури (у межах зеленосланцевої фації) замінюються парагенезисом епідот + тремоліт + хлорит +
кварц + альбіт + мусковіт + біотит.
Хлорит зелених сланців звичайно репрезентований залізистим
прохлоритом,
який
характеризується
фіолетовокоричневими або синіми аномальними кольорами інтерференції,
відносно високим показником заломлення (1,61–1,63) та малим
кутом оптичних осей. Епідоти сланців змінюються від жовтуватих залізистих різновидів до безбарвного кліноцоїзиту, які утворюють витягнуті в напрямку сланцюватості ідіоморфні призми.
Актиноліт і блідо-зелений тремоліт присутні у вигляді тонких
голок і призм, а метаморфічний альбіт, на відміну від первинних
плагіоклазів магматичних порід, найчастіше не здвійникований і
зовнішньо у шліфах нагадує кварц, відрізняючись лише меншим
за 1,54 показником заломлення.
Серед другорядних мінералів зелених сланців слід відзначити
магнетит, краплеподібні зерна сфену та їхні скупчення, ксеноморфні зерна апатиту та кварцу. Поширеним у зелених сланцях
є стильпномелан, що кристалізується у вигляді снопоподібних
зростків пластинчастих кристалів, дуже схожих на біотит. Від
останнього він відрізняється поперечними тріщинами спайності
та двозаломленням (більшим ніж 0,08–0,10).
Поширення мінералів зеленуватих тонів (хлориту, актиноліту, епідоту) обумовлює зелений колір порід групи, що й відбилося в їхньому найменуванні.
За найнижчих температур формування зелених сланців спочатку утворюються сланці з хлоритом, альбітом, кварцом, кальцитом і підпорядкованою кількістю інших мінералів. З підвищенням температури до 400 оС і поступовою втратою Н2О та
СО2 хлорит реагує з кальцитом, за рахунок чого виникають актиноліт і епідот. Одночасно зі зменшенням кількості хлориту
зменшується і кількість кварцу. У результаті виникають зелені
сланці альбіт-епідот-актинолітового чи близького до них складу.
При цьому структура порід з мікролепідогранобластової переходить у фіброгранобластову, а при подальшому рості зерен ак446

тиноліту – у нематогранобластову. Наступне підвищення температури до 450–500 оС приводить до поступового переходу зелених сланців в епідотові амфіболіти. Межею зеленосланцевої та
епідот-амфіболітової фацій є перехід актиноліту, асоціюючого з
альбітом та епідотом, у рогову обманку. Цей перехід іноді можна спостерігати безпосередньо у шліфах. При прогресивному
метаморфізмі безбарвний актиноліт по краях зерен обростає облямівкою синьо-зеленої рогової обманки і навпаки, рогова обманка по краях і тріщинах заміщується блідо-зеленим актинолітом і безбарвним тремолітом.
До найбільш низькотемпературних метабазитових утворень
підвищеного тиску належать глаукофанові сланці – тонкозернисті породи блакитно-зеленуватого або сірого кольору з ясно
вираженою сланцюватістю.
Вони містять глаукофан, жадеїт, кварц, лавсоніт та інші мінерали, що формуються при високих тисках. Лужні амфіболи
надають породам блакитний колір, завдяки чому такі сланці називають блакитними. Вміст лужного амфіболу в блакитних сланцях невеликий, але іноді зустрічаються прошарки та лінзи, в
яких вміст його досягає 65–75 %. Крім перелічених мінералів,
до їхнього складу входять ті ж самі мінерали, що є складовими
зелених сланців – актиноліт, епідот, цоїзит, карбонати, альбіт,
хлорит, пумпеліїт, альмандин, стільпномелан, іноді мусковіт.
Поширеними мінералами глаукофанових сланців є сфен і рутил,
які часто спостерігаються у вигляді краплеподібних включень у
зернах гранату та піроксену. При більш високих рівнях метаморфізму в метабазитах фації блакитних сланців характерною
мінеральною асоціацією стає альбіт + епідот + глаукофан + актиноліт + хлорит + мусковіт + омфацит + альмандин + сфен.
При підвищенні температури разом з глаукофаном співіснує рогова обманка, а сфен заміщується рутилом.
Глаукофан кристалізується у вигляді подовжених простих
призм зональної будови, центральні або зовнішні зони в яких
репрезентовані безбарвним тремолітом. У шліфах глаукофан
добре діагностується завдяки характерному плеохроїзму – безбарвному або блідо-жовтому по Np до фіолетового або лавандово-синього по Nm і густо-синього по Ng.
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Лавсоніт найчастіше спостерігається у вигляді різко обмежених
безбарвних порфіробластів з двома взаємноперпендикулярними
системами спайності й пластинчастими двійниками по 110 у вигляді двійникових смужок, що перетинаються під гострим кутом.
Стільпномелан нагадує біотит. Він різко плеохроює від світлого золотисто-коричневого до густого червоно-коричневого
кольорів. Але на відміну від біотиту характеризується наявністю
рідких переривчастих тріщинок, орієнтованих перпендикулярно
спайності, та більшим двозаломленням (ng – np = 0,08–0,10).
Пумпеліїт за своїми властивостями у шліфах нагадує епідот,
відрізняючись від останнього характером плеохроїзму, – майже
безбарвний по Np та Ng і синювато-зелений, трав'янистозелений по Nm.
Піроксени, що спостерігаються інколи в глаукофанових сланцях, репрезентовані жадеїтом. Він утворює безбарвні кристали
з порівняно низьким двозаломленням (ng – np = 0,012–0,015) та
кутом згасання – c^Ng близько 35о.
Глаукофанові сланці часто пов'язані поступовими переходами із
зеленими альбіт-хлоритовими сланцями та деякими амфіболітами,
до яких вони близькі за температурними умовами походження і від
яких відрізняються головним чином підвищеною лужністю. Найчастіше вони виникають за рахунок базальтоїдів, але можуть утворюватись і за рахунок пісковиків, пелітових і вапнякових порід і
навіть залізистих кварцитів. Глаукофанові сланці поширені в офіолітових поясах, де виявляють просторовий зв'язок із серпентинітами, зеленими сланцями та еклоґітами. Через хлорит-альбітові сланці вони переходять у спіліти, а через альбіт-хлорит-глаукофанові
– у зелені сланці. Зворотний перехід від зелених сланців до глаукофанових супроводжується поступовим збільшенням лужності
амфіболів і витисненням альбіту і хлориту.
Порівняння хімічних аналізів глаукофанових сланців і базальтів
свідчить про деякі відмінності в їхньому складі, зокрема підвищений порівняно з базальтами вміст натрію (4–6 % проти 2–3 %) та
дефіцит кальцію (4–8 % проти 12–16 %). Ці розбіжності у складі
обумовлені алохімічними процесами привнесення при метаморфізмі базитів натрію і виносу кальцію. Вважається, що джерелом натрію в глаукофанових сланцях були глибинні флюїди, а метамор448

фізм здійснювався за температури 200–500 оС в умовах високого
нелітостатичного і водяного тиску. При цьому глаукофановий метаморфізм контролювався глибинними розломами, уздовж яких
глаукофанові сланці чергуються із зеленими, виявляючи просторовий зв'язок із серпентинітами та еклоґітами офіолітів.
Середньотемпературні фації. До метабазитів цих фацій в
умовах низького та помірного тиску належать амфіболові кристалічні сланці та амфіболіти. Амфіболітами середньотемпературних фацій називаються породи, складені плагіоклазом, роговою
обманкою та мінералами-домішками. Породи ж які містять рогову обманку в кількостях більш за 90 %, називаються мономіне
ральними роговообманковими кристалічними сланцями або
амфібололітами. Плагіоклаз у породах найчастіше відповідає
андезину. Текстури порід залежно від динамічних умов кристалізації можуть бути масивними або сланцюватими, структури –
гранобластові, нематобластові. За мінеральним складом виділяють епідотові, гранатові, епідот-гранатові, біотитові, кварцові,
скаполітові, піроксенові та деякі інші різновиди амфіболітів і
кристалічних сланців.
Залежно від співвідношення плагіоклазу й рогової обманки
розрізняються лейкократові (з перевагою плагіоклазу 50−90 %)
та меланократові (з перевагою амфіболу 50–90 %) амфіболіти.
У мігматизованих різновидах амфіболітів спостерігається калішпат і кварц. При вмісті кварцу до 20 % такі породи називають
кварцовими амфіболітами. Породи, що містять більше 20 % кварцу відносять до амфіболових плагіогнейсів або до кварцплагіоклаз-амфіболових кристалічних сланців (якщо кількість
рогової обманки перевищує 50 %).
Рогова обманка амфіболітів кристалізується у вигляді подовжених призм звичайно інтенсивно забарвлених у густо синьозелений, а у верхах амфіболітової фації при підвищені ступня
метаморфізму – у зеленувато-коричневий колір.
Плагіоклаз утворює ізометричні, часто не здвійниковані ксеноморфні зерна, репрезентовані основним олігоклазом або андезином
(An25–An40), основність яких зростає з підвищенням температури
метаморфізму амфіболітів. Часто спостерігається зональна будова
плагіоклазу з більш основним складом внутрішніх зон.
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Епідот найчастіше кристалізується у формі добре розвинених
безбарвних або блідо-жовтих призм, що характеризуються високим двозаломленням. Кількість епідоту звичайно визначається
основністю плагіоклазу і залізистістю вихідних порід. Тому амфіболіти, що виникли при метаморфізмі габро та базальтів в
умовах помірних температур і тиску, завжди вміщують більше
епідоту, ніж амфіболіти, що виникли при метаморфізмі середніх
порід і спілітів (оскільки в останніх кальцій значною мірою був
уже винесений). При підвищенні температури до 600 оС епідот
розкладається, і за рахунок кальцію та алюмінію, які входили до
його складу, зростає анортитова складова плагіоклазів.
Кварц і біотит – другорядні мінерали амфіболітів. Звичайним
мінералом амфіболітів є сфен, який кристалізується у вигляді
крупних клиноподібних кристалів або скупчень дрібних краплеподібних зерен.
При зростанні ступеня метаморфізму від епідотамфіболітової до амфіболітової фацій епідотові амфіболіти змінюються власне амфіболітами. При цьому зростає основність
плагіоклазу, а у складі амфіболів підвищується вміст натрію.
Одночасно зі зміною складу амфіболів змінюється їхнє забарвлення: блідо-зелений актиноліт заміщується синьо-зеленою та
зеленою роговою обманкою. Тому характер забарвлення амфіболів можна використовувати для картування метаморфічних
товщ за ступенем метаморфізму.
При наближенні умов до гранулітової фації в амфіболітах
поряд з роговою обманкою починає кристалізуватися моноклінний піроксен (здебільше діопсидового складу), при цьому основність співіснуючого з ним плагіоклазу зростає до лабрадору,
рогова обманка замість зеленої стає бурою, а сфен майже повністю зникає, і весь титан концентрується в роговій обманці.
Зростання загального тиску приводить до появи поряд з піроксенами гранатів, унаслідок чого виникають клінопіроксен-гранатові амфіболіти – досить крупнозернисті меланократові породи.
Залежно від будови серед амфіболітів можна виділити три
головні групи: ортоамфіболіти, в яких розпізнаються ознаки первинно-магматичних порід; параамфіболіти, що виникли за рахунок уламкових і глинисто-карбонатних шаруватих порід, та
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амфіболіти, що повністю втратили ознаки первинних порід і первинна природа яких упевнено не встановлюється.
У більшості своїй ортоамфіболіти мають рівномірнозернисту граногомеобластову структуру й орієнтовану текстуру.
В амфіболітах, що виникли за рахунок метаморфізму вулканогенних утворень, спостерігаються характерні світлі таблитчасті
виділення реліктових вкраплеників плагіоклазу, а також темнозелені короткостовпчасті псевдоморфози рогової обманки по
піроксенових вкраплениках. Загальна структура таких амфіболітів бластопорфірова, а структура основної маси – гранонематобластова або лепідогранобластова. Амфіболіти, що виникли при
метаморфізмі габро, характеризуються масивною однорідною
будовою середньо- або крупнозернистою бластогабровою, бластоофітовою та гранобластовою структурою. Особливістю мінерального складу цих порід є те, що рогова обманка та плагіоклаз
містяться в рівних кількостях.
Ознакою первинно-осадової природи параамфіболітів може
бути присутність у них акцесорних апатитів і цирконів округлої
або овальної форми, а також таких мінералів, як біотит, мусковіт, ставроліт, кіаніт (дистен). Структура таких порід найчастіше
гранонематобластова або лепідогранонематобластова. Їхня параприрода досить упевнено визначається також при вивченні
розрізів метаморфізованих порід. Так, наприклад, трансгресивний ритм осадових порід: вапняк (доломіт) – мергель – глина –
піщано-глиниста порода – кварцовий пісковик при метаморфізмі
середніх ступенів утворюють таку асоціацію порід: мармур –
амфіболіт – біотитові (слюдяні) сланці – гнейси – кварцити. Первинна шаруватість, що звичайно зберігається в амфіболітах при
метаморфізмі, виражається в чергуванні прошарків, збагачених
плагіоклазом або роговою обманкою при потужності окремих
прошарків від часток міліметрів до декількох сантиметрів.
Високотемпературні фації. Двопіроксенплагіоклазові
грануліти (кристалічні сланці) є найвисокотемпературнішими
продуктами регіонального метаморфізму. Вони виникають при
підвищенні температури (більше 750–800 оС) з розкладом амфіболу (Hb + Qu = Opx + Cpx + Pl). Це темні або строкаті масивні
породи, складені основним плагіоклазом, гіперстеном, діопсидом,
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а в деяких випадках і альмандиновим гранатом. У деяких плагіоклазових двопіроксенових кристалічних сланцях завдяки широкому РТ-полю стійкості зберігається рогова обманка. Співвідношення головних породотвірних мінералів у гранулітах основного
складу змінюється в досить широких межах. Плагіоклаз може
становити 20−40 %, діопсид – 15–40 %, гіперстен – від 0 до 40 %,
гранат – від часток відсотка до 30–35 %, рогова обманка – 0–25
%. В акцесорних кількостях присутні рутил, апатит і магнетит.
Плагіоклаз гранулітів андезинового або лабрадорового складу як і в амфіболітах характеризується ксеноморфізмом і частою
відсутністю двійникової будови. Обидва піроксени характеризуються підвищеним вмістом глинозему. При цьому, якщо діопсид не виділяється особливими оптичними властивостями, то
гіперстен має незвичайно сильний плеохроїзм (від рожевого до
блідо-зеленого або блідо-жовтого). Гранати мають рожевобурий колір і часто містять велику кількість інших мінералів.
За хімічним складом безгранатові основні грануліти є повними еквівалентами порід групи габро-базальту. Особливий тип
основних гранулітів становлять багаті на плагіоклаз породи, що
виникли при метаморфізмі анортозитів.
Більшість гранулітів залягає в піднятих блоках докембрійського фундаменту серед глибоко еродованих гнейсових товщ.
До метабазитів підвищеного тиску належать гранатові
амфіболіти, гранатпіроксенові амфіболіти, гранатдвопі
роксенові кристалічні сланці, еклоґіти. Це досить велика група порід, що утворились в умовах підвищеного тиску, характерного рухомим зонам і нижнім частинам земної кори. У більшості своїй це темно-зелені або чорні породи середньо- або крупнозернистої будови із загальною типовою асоціацією мінералів
гранат + діопсид + гіперстен + рогова обманка + плагіоклаз +
магнетит + кварц. За винятком гранату – постійного члена асоціації деякі з перелічених мінералів у конкретних породах можуть бути відсутніми, тоді як гранат у метабазитах є своєрідним
індикатором формування порід в умовах підвищеного всебічного тиску. Склад його і співіснуючих з ним кольорових мінералів
змінюється паралельно зі зростанням ступеня метаморфізму.
Так, якщо в епідотових амфіболітах гранат відповідає альман452

дину із залізистистью, близькою до 95, то в гранатових двопіроксенових сланцях залізистисть гранатів знижується до 80, а в
породах, що зазнали високого всебічного тиску (до 1000 МПа),
зменшується до 60.
Поява гранату в метабазитах обумовлена не тільки високим
тиском, але значною мірою і складом вихідних порід. Зокрема,
сприятливими умовами для кристалізації гранату є високе співвідношення в породах двовалентного заліза до магнію, підвищений вміст марганцю та понижений кальцію.
Характерною структурою розглядуваних порід є гранобластова при частковому ідіоморфізмі піроксену відносно гранату,
плагіоклазу та рогової обманки. За наявності в породах великих
порфіробластів гранату спостерігаються також порфіробластичні структури.
Розглянуті породи поширені переважно в межах глибокоеродованих давніх щитів і описані на Українському, Анабарському,
Балтійському та інших щитах.
Еклоґіти на відміну від кристалічних сланців складені трав'яно-зеленим клінопіроксеном (омфацитом) та рожевочервоним гранатом альмандин-піропового ряду. Власне породи
такого складу вперше були названі Гаюї (1822) еклоґітами. Пізніше до еклоґітів почали також відносити еклоґітоподібні гранат-піроксенові метаморфічні породи, що містять також кіаніт,
корунд, цоїзит, енстатит, плагіоклази та рутил. Таким чином,
виникло декілька мінеральних типів еклоґітів, що за хімізмом
найбільш близькі до порід групи габро. Структура еклоґітів звичайно середньо- та крупнозерниста гранобластова або порфіробластова за рахунок великих виділень гранату.
Залежно від умов залягання та петрографічних особливостей
серед еклоґітів виділяються декілька груп: а) включення (нодулі)
еклоґітів у кімберлітах, лужних базальтах та ультраосновних породах; б) шари та прошарки серед порід гранулітового комплексу;
в) шари, лінзи та включення в альпінотипних метаморфічних утвореннях – глаукофан-актинолітових сланцях і амфіболітах.
Еклоґіти першого та другого типів можуть містити у своєму
складі домішки енстатиту та олівіну, а за дуже високого тиску
також кіаніт. Останній утворюється внаслідок розпаду нестійко453

го в цих умовах основного плагіоклазу. При цьому кальцій плагіоклазів іде на побудову гранатів, натрій + алюміній – омфациту, а глинозем із кремнеземом – кіаніту. При дефіциті кремнезему в породі замість кіаніту кристалізується корунд.
Імовірно, що еклоґіти першого типу мають мантійну природу і
формувалися на глибинах близько 150 км (при сучасному геотермічному градієнті). Вони належать до високотемпературних
утворень (950–1200 оС) і спостерігаються з піроповими перидотитами та гранатовими клінопіроксенітами. Найбільш низькотемпературними з порівняно невеликими глибинами формування є еклоґіти третього типу, температура утворення яких сягає 500–
700 оС. Формування цих еклоґітів здійснювалося за рахунок базальтів і діабазів, з якими вони іноді мають поступові переходи. За
винятком деяких випадків формування еклоґітів третього типу
безпосередньо не пов'язано із вмісними породами, а обумовлено
переміщенням їх на денну поверхню тектонічними процесами з
підошви кори або навіть з мантії (процес тектонічної ексгумації).
Еклоґіти порівняно рідкісні породи й ніколи не спостерігаються у вигляді масивів. Найчастіше це дрібні лінзоподібні тіла, а
еклоґіти першого типу взагалі невеликі ксеноліти в кімберлітах.

16.2.5. Метаультрамафітові породи
Метаультрамафітові породи або ультрамафіти – це метаморфічні породи ультраосновного складу, як і їхні вихідні породи
досить малопоширені. Найяскравіше метаморфічні зміни ультраосновних порід проявляються при регресивному метаморфізмі, оскільки для таких високотемпературних і переважно глибинних порід умови навіть високих ступенів прогресивного метаморфізму звичайно недостатні для їхньої перекристалізації. У
той же час прогресивний метаморфізм досить чітко виявляється
при метаморфізмі низькотемпературних продуктів перетворення
ультрабазитів – серпентинітів, актиноліт-талькових, тремолітових, тальк-хлоритових сланців і подібних порід.
Низькотемпературні фації. При регресивному регіональному метаморфізмі в умовах, близьких до фації зелених сланців,
найбільш поширені метаморфічні похідні ультрабазитів – сер
пентинові та серпентинбруситові сланці.
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Серпентинізація дунітів і перидотитів на ранніх етапах процесу відбувається без виділення магнетиту. Тому відносно високотемпературні серпентиніти не магнітні. При наступному зниженні температури залізо окиснюється з появою в низькотемпературних серпентинітах магнетиту.
Макроскопічно серпентиніти – щільні в'язкі породи сірозеленого до зеленувато-чорного кольору. При розшаруванні
серпентиніти переходять у серпентинові сланці. Крім серпентину, у серпентинітах і сланцях більшою чи меншою мірою можуть бути присутніми тальк, тремоліт, хлорит, карбонати, магнетит, брусит, а як реліктові мінерали – олівін, орто- і клінопіроксени, амфібол, хромшпінеліди.
Мінерали групи серпентину у шліфах звичайно безбарвні або
слабо забарвлені в жовтувато-зелені тони і представлені хризотилом, що формується у вигляді листуватих або волокнистих
(хризотил-асбест) мінералів, лізардитом, що розвивається по
краях і тріщинах олівінів та ортопіроксенів, або утворює по
останніх псевдоморфози (які називаються баститом) та крупнолускатим серпентином – антигоритом.
На ранніх етапах геосинклінального режиму формуються первинні серпентиніти брусит-хризотил-лізардитового типу. У
подальшому на орогенній стадії при вилученні зайвої води в
умовах високого тиску та зменшення молекулярного обсягу мінералів хризотил і лізардит заміщуються антигоритом. Крім
серпентинітів, по ультраосновних породах часто утворюються
талькантофілітові, тремолітактинолітові, талькхлори
тові, актинолітхлоритталькові сланці.
Структури серпентинітів – петельчасті, решітчасті та лепідобластові, сланців – лепідобластові або нематобластові із сланцюватою текстурою.
Середньотемпературні та високотемпературні фації.
Вважається, що серпентинітові парагенезиси зникають за температур більше 500 оС, коли в умовах епідот-амфіболітової фації
кристалізуються тальк-форстеритові породи. При подальшому
підвищенні температури до 700 оС тальк поступово переходить
в антофіліт, часто асоціюючи з роговою обманкою.
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На високих ступенях метаморфізму мінеральний парагенезис
антофіліт–форстерит–енстатит повністю заміщується піроксенолівіновим, утворюючи енстатитові та форстерит-енстатитові
породи з гранобластовою або гранонематобластовою структурою, які (якщо не враховувати структуру) зовнішньо схожі на
первинні не серпентинізовані магматичні ультрабазити.

16.2.6. Карбонатні та силікатноBкарбонатні породи
До цієї групи належать продукти метаморфізму як чистих вапняків і доломітів, так і карбонатних порід, що забруднені кременистим і глинистим матеріалом. Присутність останнього суттєво впливає на мінеральні асоціації метаморфізованих карбонатних порід. Завдяки цьому вдається визначати фізико-хімічні
умови метаморфізму силікатно-карбонатних порід. При метаморфізмі чистих карбонатних порід в умовах усіх фацій метаморфізму виникають доломітові або кальцитові мармури –
зернисті породи, склад яких практично не залежить від рівня
метаморфізму. Структури їх поступово змінюються від гетерогранобластової на низьких ступенях метаморфізму до гомеогранобластової на середніх і високих. Зі зростанням температури
метаморфічного процесу збільшується також розмір зерен кальциту, який разом з попередньою ознакою може використовуватися для оцінки рівня метаморфізму мармурів.
Присутність у вапняках домішки кремнезему та глинистого
матеріалу приводить до формування силікатних мармурів (їх
часто називають кальцифірами) з гросуляром зональної будови,
воластонітом, кліноцоїзитом і плагіоклазом. У високотемпературних різновидах таких мармурів часто спостерігається анортит.
При низьких рівнях регіонального метаморфізму глинистих
вапняків у мармурах можуть кристалізуватися серицит і мусковіт, а за більш високих температур – ортоклаз і навіть корунд.
При метаморфізмі доломітів з домішкою кременистої речовини
доломіт легко вступає в реакцію з кремнієвою кислотою з утворенням кальцій-магнієвих і магнієвих силікатів. При високому
вмісті кремнезему залежно від ступеня метаморфізму в метаморфізованих доломітах кристалізується тремоліт або діопсид, а
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при дефіциті останнього – форстерит. Поряд з названими вище
мінералами в невеликих кількостях можуть кристалізуватися
флогопіт і скаполіт.
При метаморфізмі "забруднених" вапняків і доломітів, крім
силікатних мармурів, виникають усілякі карбонатні сланці –
дрібно- та середньозернисті породи із сланцюватою текстурою.
При низьких ступенях метаморфізму головними мінералами, що
їх становлять, є кальцит або доломіт, а другорядними залежно
від складу порід – альбіт, мікроклін, мусковіт, хлорит, кліноцоїзит, сфен і графіт у будь-яких співвідношеннях. Крім того, завдяки реакції доломіту з кремнеземом у присутності води можуть з'являтися тальк і тремоліт.
Залежно від рівня метаморфізму в карбонатних сланцях спостерігається така послідовність зміни парагенезисів мінералів:
 зеленосланцева фація: кальцит (доломіт); тремоліт (тальк);
кальцит + цоїзит + гросуляр-андродит; кальцит + епідот + альбіт;
 амфіболітова фація: кальцит + тремоліт (діопсид) +
кварц; кальцит + доломіт + форстерит; кальцит + тремоліт + форстерит + флогопіт;
 гранулітова фація: кальцит + доломіт + форстерит + шпінель; кальцит + діопсид + воластоніт; діопсид + скаполіт + бітовніт + гросуляр-андрадит.
Структура порід переважно гранонематобластова або гранобластова, текстура у сланцях низького рівня метаморфізму сланцювата, у високотемпературних – масивна. Характерною ознакою кальциту метаморфізованих порід є пластинчасте двійникування.

16.3. Породи динамічного
(дислокаційного) метаморфізму
Метаморфічні породи рухомих зон, які сформувалися в результаті динамічного (дислокаційного) метаморфізму в широких
межах РТ-умов, об'єднано до класу тектоно-метаморфічних порід або тектонітів. Головними механізмами їхнього утворення є
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дроблення, перетирання, крихко-пластична або пластична деформація мінеральної речовини, тектонічне розшарування, метаморфічна диференціація складових компонентів і різноманітні
дислокації з перекристалізацією або без неї.
Динамічний метаморфізм виникає внаслідок впливу стресу,
який залежно від величини зовнішніх сил і температури, що діють на породи, призводить до того чи іншого типу деформацій.
Розрізняють пружні (оборотні) та залишкові (необоротні) деформації. Пружні – це ті деформації, які зникають після прикладених сил, а залишкові ті, що зберігаються. Серед залишкових, у
свою чергу, розрізняють пластичні й крихкі деформації. Пластична деформація, або пластична течія, супроводжується диференціальними рухами частинок напруженої кристалічної речовини. Пластична деформація проявляється до межі міцності породи. Остання визначається швидкістю деформації, температурою і тиском. Вище межі міцності вона переходить у крихку, за
якої суцільність породи порушується. Гірські породи та мінерали, що не здатні до пластичних деформацій за звичайної температури та тиску, називаються крихкими. Це граніти, гнейси,
кварцити та відповідні мінерали, що їх становлять – кварц,
польові шпати, гранати та ін.
Значення пружності й міцності сильно залежить від температури, тиску, швидкості та тривалості дії останнього. Тому крихкі
за низьких температур і загального тиску породи й мінерали
можуть стати пластичними в умовах високого значення цих параметрів. Звідси випливає, що на сучасний момент у приповерхневих і в більш глибоких шарах земної кори властивості одних і
тих самих порід будуть різними.
Температура й загальний тиск, які змінюються з глибиною,
приводять до появи великого різноманіття деформацій гірських
порід. У приповерхневих товщах при сучасному геотермічному
градієнті більшість порід поводить себе як крихка речовина.
Тому в зонах малої глибинності спостерігається тектонічна брекчія й тріщинуватість, які обумовлені розломами, насувами та
іншими тектонічними порушеннями. У цих умовах утворюються породи з катакластичними структурами – тектонічні брекчії,
тектонічні конгломерати, катаклазити, какірити, глинка тертя.
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У глибинних умовах або за підвищених температур на менших глибинах значну роль відіграє пластична деформація порід.
Диференціальна течія порід уздовж тектонічних порушень приводить до утворення будинажних структур, тектонічних сланців,
а також мілонітів. Окремі жорсткі прошарки в них механічно
дробляться, їхні уламки відокремлюються один від одного, розтягуються і набувають лінзоподібної форми.
У ділянках метаморфізму середніх і високих температур поряд з катакластичними структурами, притаманними низькотемпературним ділянкам дислокаційних зон, характерною рисою
тектоно-метаморфічних порід є поява подовжено-лінзоподібних
реліктів не повністю катаклазованих і мілонітизованих порід, а
також лінійно-смугастих текстур порід, обумовлених закономірною орієнтацією мінералів, що виникли при пластичній деформації, перекристалізації та метаморфічній диференціації.
Перекристалізація порід є невід'ємною частиною дислокаційного метаморфізму особливо в глибинних зонах. Вона обумовлена тим, що в напрямку стресового тиску одні мінерали
(такі як мусковіт, біотит, хлорит) накопичуються, а інші розчиняються (кварц, польові шпати) з виносом і перевідкладанням
речовини в ділянки з низькою стресовою напругою (у "тінях
стиснення") за принципом Рікке. Деформаційний перерозподіл
компонентів у породі залежно від тензорів напруження є головною причиною метаморфічної диференціації. Остання проявляється в самих різних масштабах залежно від особливостей
стресового тиску як локального, так і регіонального.
За своїми генетичними особливостями та переважанням типу
деформації тектоніти можна поділити на тектонокластити, тектонобластити та тектонопластити. Нижче наведено характеристику найбільш поширених тектонітів.
Породи фації крихкої деформації (тектонокластити)
об'єднують широку низку порід, які сформувалися під дією тектонічних зусиль, що викликають розрив суцільності порід, а також їхніх компонентів. Дроблення може супроводжуватися переміщенням уламкового матеріалу, його диференціальною течією по зонах дроблення з утворенням крихких або гідрогенно
зцементованих мас, характерних для низькотемпературних фацій метаморфізму середніх і високих тисків.
459

Брекчії тертя – це масивні породи, які складені гострокутними різних розмірів уламками гірських порід, зцементованими
дрібно- або тонкороздробленою та тонкоперетертою масою тієї
ж породи й уламків її мінералів. Цементуюча маса звичайно
присутня в підпорядкованій до уламків кількості. Наступними
гідрохімічними процесами її склад може змінюватися, мінерали
перекристалізовуватися, а тріщини в подробленому матеріалі
"заліковуватися" кварцом, карбонатом, халцедоном, хлоритом та
іншими мінералами. За розміром зцементованих уламків брекчії
тертя поділяються на грубоуламкові (10−20 см), середньоуламкові (5−10 см) та дрібноуламкові (1−5 см). Для брекчій із ще
меншими уламками використовують термін "мікробрекчія".
Текстура брекчійованих порід або брекчій називається брекчієвою або брекчієподібною.
При обертальних рухах і взаємному терті кутасті уламки поступово згладжуються і обкочуються з виникненням конгломе
ратів тертя. Головною відміною тектонічних конгломератів
від осадових, з якими їх іноді плутають, є монопородний склад
тектонічно деформованих "гальок" і спільність їхнього речовинного складу з цементуючою масою.
Брекчії та конгломерати тертя найчастіше виникають у жорстких
масивних породах у зонах тектонічних розривів, зсувів і насувів.
На початкових стадіях дроблення порід утворюються катакла
зити. На відміну від брекчій вони характеризуються меншими
розмірами уламків, роздробленням крихких мінералів, а в більш
пластичних – утворенням двійників сковзання, зім'ятістю пластинчастих мінералів (таких як слюди, хлорити), хвилястим згасанням
зерен кварцу тощо. Форма уламків як гострокутна, так і (рідше)
лінзоподібна. Уламки польових шпатів і кварцу часто розбиті дрібними тріщинами (тектонокласти) і занурені в тонкоперетерту масу (тектономатрикс або домени). Тектонокласти формують ізольовані шари або сплощені лінзоподібні відособлення уламків часто з
близьким до паралельного розташуванням, що добре відрізняє катаклазити від уламкових порід іншого генезису. Характерними
структурами цих порід є катакластична та цементна.
На стадії формування катаклазитів частіше за все зберігається первинна природа порід. Тому залежно від складу вихідних
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порід та їхніх структурно-текстурних особливостей розрізняють,
наприклад, катаклазити гранітів, катаклазити габро,
катаклазити кварцитів, катаклазити пісковиків та ін.
Для какіритів характерна інтенсивна тріщинуватість, за якої
частинки розтрісканої породи не зміщені. У них розвивається
велика кількість площин сковзання і багато різноорієнтованих
дрібних тріщин, унаслідок чого при ударі молотком зразок какіриту розбивається на дрібні уламки.
Глинка тертя – глиняста маса, яка є продуктом інтенсивного дроблення, сколювання та перетирання вихідних порід уздовж площин розривів при взаємному переміщенні їхніх крил.
Тектоносуспензіати. Останньою межею тонкого диспергування гірських порід є псевдотахіліти – темні породи склуватого
вигляду. Це настільки тонкодисперсні породи, що матеріал цих
утворень під мікроскопом не виявляє кристалічної будови, не
поляризується і нагадує скло. Зовнішня схожість псевдотахілітів
зі склуватими породами базальтового складу (тахілітами) і визначила їхню назву. Раніше вважалось, що ці склоподібні породи утворюються в результаті часткового плавлення під впливом
високих температур, обумовлених теплотою тертя. Однак рентгенометричні та оптичні дослідження показали, що псевдотахіліти – це прихованокристалічні утворення, які є продуктами
злипання ультратонкодиспергованої речовини в умовах високого тиску без слідів плавлення. Вважається, що відсутність високотемпературного метаморфізму в породах, що вміщують псевдотахіліти, також указує на відсутність високих температур,
спроможних викликати плавлення порід.
За нашими уявленнями псевдотахіліти скоріше всього утворюються в результаті газових викидів у зонах катаклазу та мілонітизації за механізмом укорінення газово-пилової суміші під
високим тиском у тріщини. Такі суспензійні суміші, в яких головний мобільний компонент є газ, фактично не мають в'язкості.
Здатність такої суміші до проникнення обумовлена високим
внутрішнім тиском газу та природним прагненням заповнити
максимально можливий об'єм. Тому твердофазова суспензія
проникає в найтонкіші трішини, розширює їх та розклинює. Поряд із цим, перемішування тонкодисперсного матеріалу в газо461

вому струмені в поєднанні з нагріванням сприяє перебігу хімічних реакцій та спіканню.
Загалом катаклазовані породи або тектонокластити мають широке розповсюдження. Особливо на територіях з піднятим кристалічним фундаментом. Зони катаклазу простежуються на десятки і сотні кілометрів при потужності зон у кілька кілометрів. Серед сучасних зон катаклазу як приклад можна навести розлом
Сан-Адреас в Каліфорнії, по якому Тихоокеанська плита контактує з Північно-Американською. Він має протяжність близько тисячі кілометрів при ширині в декілька кілометрів. Уся зона розлому складена різною мірою катаклазованими породами.
Породи фації крихкоBпластичної деформації (тектоноB
бластити). До цієї групи порід входять утворення, які сформувалися шляхом деформації гірських порід за участю диференціального руху речовини, що супроводжується інтенсивною перекристалізацією з частковим привнесенням і виносом компонентів. Для цих порід характерні сланцюватість, шаруватість і
плойчастість. Тектонічні перетворення відбуваються за умов
широкого інтервалу температур метаморфізму.
Гнейсофіковані породи – велика група порід, яка утворилася
в результаті дислокації магматичних і метаморфічних порід, що
супроводжується перекристалізацією породотвірних мінералів в
умовах середніх і високих ступенів метаморфізму. До різновидів
можна віднести гнейсофіковані (розгнейсовані) граніти, тектоносланці та тектоногнейси.
Очкові гнейси – це псевдопорфіроподібні кварц-польовошпатові породи, в яких дрібнозерниста, іноді смугаста, і, звичайно,
сланцювата цементуюча маса містить порфірокласти польового
шпату або рідше – кварцу. Структуру та текстуру таких порід
називають очковою завдяки наявності "очок" – округлих або
овальних виділень польового шпату або уламків порід, які обтікає сланцювата тонкозерниста цементуюча маса. Нерідко навколо очок спостерігаються своєрідні плівки, складені листочками слюди, хлориту або голочками амфіболу – так звані флазери, що нагадують вії очей. У цьому випадку структура називається флазерною, а породи – флазерними гнейсами.
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У своїй більшості очкові гнейси є продуктом тектонобластичного процесу рівня мілонітизації, але за значно вищих температур. Крім того, очкові гнейси можуть виникнути при тектонічних рухах у ще не повністю застиглих інтрузивних масивах. У
цих випадках протоклазу і протобластезу (відповідно катаклаз і
перекристалізація порід, ще не остаточно застиглих плутонів)
підлягають застигаючі магматичні породи.
Філоніти (філітові мілоніти) – це тонкокристалічні сланцюваті породи, які утворилися в результаті інтенсивного й неодноразового дроблення крупнокристалічних порід. Вони мінералогічно
та структурно нагадують філіти, хоч і мають інше походження.
Складаються породи з метаморфічних мінералів низьких ступенів
метаморфізму: серициту, графіту та реліктових "очок" і лінзочок
перекристалізованих агрегатів кварцу. На відміну від філітів вони
характеризуються наявністю декількох площин сланцюватості,
що косо орієнтовані відносно одна одної. Унаслідок цього утворюються мікролінзочки, усередині яких фіксується свій узор сланцюватості, напрямок якої в різних лінзах не збігається між собою. Характерною ознакою філонітів є мікроплойчастість із специфічними S-подібними поверхнями. Косо відносно сланцюватості розташовуються у філонітах порфіробласти слюд та інших
мінералів, які кристалізуються під час тектогенезу.
Мілоніти (від грец. μύλος– млин) – у більшості випадків це
щільні й важкі породи темно-сірого або чорного кольору. При
ударі молотком мілоніти, як і какірити, часто розсипаються на
дрібні гострокутні уламки. Утворюються вони, звичайно, у зонах потужних розломів ( зсувів). Уперше цей термін був запропонований Летсвортом (1885) для порід сланцюватого вигляду,
які утворюються в зонах тектонічного порушення.
Якщо в катаклазитах сланцювата текстура відсутня, то для
мілонітів вона обов'язкова. Більшість мілонітів має також смугастість, що проявляється в різному забарвлені, зернистості та
складі смуг, які нагадують струминні течії. Виникає смугастість
унаслідок направлених тектонічних рухів, які мали місце при
утворенні мілонітів. У межах окремих смуг нерідко спостерігається лінійне розташування видовжених мінералів. В одних випадках вони орієнтовані паралельно напрямку диференційних
рухів, а в інших перпендикулярно до них.
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Найбільш розповсюдженими мінералами мілонітів є кварц і
польові шпати, що зумовлено крихкістю останніх і одночасно
їхньою хімічною стійкістю в широкому діапазоні температур і
тиску. Кварц, як і в катаклазитах, має хвилясте згасання, а в його
найбільших уламках часто спостерігаються деформаційні смужки. Він має чітко виражену оптичну орієнтацію, при цьому оптичні осі орієнтовані субпаралельно напрямку тектонічних рухів.
Більшість мілонітів утворюється при тектонічній переробці
гранітів, кварцитів, аркозових пісковиків та інших порід, що містять кварц. Рідше зустрічаються мілоніти, які утворилися за рахунок середніх, основних та ультраосновних магматичних порід.
Так, наприклад, дунітові мілоніти складаються майже з одного олівіну і являють собою інтенсивно гранульовані, смугасті
породи з дрібнозернистою гранобластовою структурою. Якщо в
дунітових мілонітах не містяться серпентин і тальк, то можна
вважати, що мілонітизація проходила за відносно високих температур і відсутності води.
Породи фації пластичної деформації (тектонопластити)
утворюються під дією тектонічних напружень, які призводять
до пластичних деформацій – течії без перетворення у розплав і
без утрати суцільності у твердій породі. Відповідні тектоніти
можуть бути сформовані лише по пластичних породах або по
породах, що набули пластичності за значного тиску та (або) температур. До тектонопластитів належать широкий комплекс метаморфізованих порід, частково і мігматитів.
Політектоніти – це тектоніти, які сформувалися в декілька
дислокаційних етапів. У цих породах спостерігається накладання текстур, структур і мінеральних парагенезисів різних за інтенсивністю та розірваних у часі декількох етапів тектогенезу.
За напрямком змін вони можуть бути регресивними, прогресивними, а також змінними. Прикладом прогресивних політектонітів є бластомілоніти. Це первинні мілоніти, які несуть сліди
інтенсивної перекристалізації і в яких катакластичні структури
порівняно з бластичними мають підпорядковане значення.
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16.4. Ультраметаморфічні породи
Клас ультраметаморфічних порід об'єднує гетерогенні утворення, що виникли внаслідок глибокого дислокаційного та алохімічного метаморфічного перетворення гірських порід різного
складу, направленого на збагачення останніх кварцом і польовим шпатом при РТ-умовах близьких до початку їхнього селективного анатектичного плавлення.
До ультраметаморфітів належать усі генетичні різновиди
мігматитів, що являють собою поліметаморфічні породи, в яких
макроскопічно визначаються дві різнорідні частини: більш давній
субстрат із структурою метаморфічних порід середніх або високих ступенів метаморфізму (гранітогнейсів, гнейсів, амфіболітів,
кристалосланців) та новоутворений жильний матеріал переважно
гранітоїдного складу. Виникнення останнього можливе при виплавлянні його з вихідної породи (ектексисі), привнесенні у вигляді розплаву (ентексисі) чи метасоматичного розчину. До генетичних різновидів належать анатексити, артерити, веніти, діаброхіти, діадизити, метатексити, ортомігматити, полімігматити, ембрехіти, а за механізмом укорінення гранітоїдного матеріалу –
імпрегнаційний, ін'єкційно-магматичний, метасоматичний.
Уперше термін мігматит був запропонований фінським геологом Я. І. Седерхольмом (1907) для позначення порід, що
утворилися із суміші розплаву і твердих фаз. Геологічне вивчення фінського докембрію дозволило Седерхольму визначити
зв'язок між мігматизацією та гранітоутворенням. Він вважав мігматити проміжними породами між магматичними та метаморфічними, оскільки у мігматитах спостерігаються ділянки, які за
зовнішнім виглядом нагадують магматичні породи пегматитового, аплітового, гранітного та взагалі плутонічного вигляду (лейкосома або неосома), та інші ділянки, які виглядають як звичайні метаморфічні породи (меланосома або палеосома) (рис. 16.2).
Довгий час мігматизацію відносили до процесів ультраметаморфізму, пов'язуючи походження мігматитів з кульмінаційним
етапом розвитку прогресивного метаморфізму, коли при досягненні максимальних температур у глибоко метаморфізованих
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зонах починався процес виплавки гранітного розплаву з гнейсового субстрату. Проте детальні спостереження свідчать, що температури, за яких відбувається мігматизація, часто бувають нижчими за температури кульмінаційної стадії прогресивного регіонального метаморфізму.

Рис. 16.2. Чергування неоB та палеосоми в смугастих мігматитах

Дослідження показали, що зростання флюїдного тиску призводить до зниження температури кристалізації гранітних розплавів до 650–700 оС, тобто до температури значно нижчої за
температуру перекристалізації порід гранулітової фації метаморфізму. Таким чином, можна вважати, що абсолютна більшість процесів виникнення мігматитів відбувається в умовах
амфіболітової фації метаморфізму в присутності великої кількості істотно водних окиснених флюїдів.
Подальше вивчення мігматитів привело Д. С. Коржинського
(1952) до уявлень, згідно з якими вони є продуктами магматичного заміщення або гранітизації, під якою можна розуміти складний процес, пов'язаний з високотемпературним калійкремнієвим метасоматизмом. Гранітизація, на думку дослідника,
проявляється в послідовному заміщенні одних мінералів іншими
із закономірною зміною хімічного складу порід, що перетворюються. На початковій стадії гранітизації утворюються міжграну466

лярні зерна і жилки мікрокліну, антипертитові вростки у плагіоклазах з одночасним заміщенням піроксенів, гранатів та інших
мінералів біотитом, мікрокліном, кварцом. У результаті виникають породи гранітного складу. Процес відбувається за активної участі флюїдів, завдяки яким здійснюється метасоматичне
перетворення ін'єкційованих гнейсів, наближаючи склад останніх до складу гранітів, що їх заміщують.
Дослідження Д. Барра, Дж. Ешуорта та Дж. Трейсі (1988)
показали, що у своїй більшості мігматити – це попередньо деформовані й катаклазовані первинно-осадові, метаморфічні та інтрузивні породи, які ін'єкціюються водними флюїдами, що відділяються від них при прогресивному метаморфізмі. Коли ці флюїди
просочуються по тріщинах, на низьких ступенях метаморфізму
формуються головним чином кварцові жили. У цьому проявляється місцевий перерозподіл відносно розчинного у воднім флюїді компонента SіO2. При підвищенні ступеня метаморфізму до
алохімічного процесу поряд з кремнеземом залучаються також
луги, які в кінцевому результаті формують жильну мінеральну
асоціацію, до якої входять польові шпати. Таким чином, тріщинні
та міжгранулярні новоутворення вже складаються з кварцу та
плагіоклазу, до яких приєднується калієвий польовий шпат, якщо
він присутній у вмісних породах. Подібно до кварцових жил на
низьких ступенях метаморфізму ці метамофічно-гідротермальні
жили часто бувають крупно- та гігантозернистими. Звідси деякі
пегматитові жили є результатом свого роду метаморфічної диференціації, і якщо їх багато, вони можуть становити лейкократову
неосому мігматитових комплексів.
У твердих породах за умов одностороннього стиснення з
утворенням міжзернової та кліважної мікротріщинуватості, також діє метаморфічна диференціація. На низьких ступенях метаморфізму при розсланцюванні та мікроскладчастості відбувається пов'язана з градієнтами тиску диференціація речовини породи на прошарки, збагачені або кварцом, або листуватими силікатами. Такий самий процес на більш високих ступенях метаморфізму може приводити не тільки до перевідкладання кварцу,
але й польового шпату, утворюючи типові шаруваті мігматити з
чергуванням лейко- та маланосоми.
Таким чином, за сучасними уявленнями під мігматизацією
розуміють полігенне явище складного метасоматичного та маг467

матичного процесів, яке відбувається в широких межах
РТ-умов, від пневматолітових до анатектичних, при активних
тектонічних процесах.
Залежно від текстурних особливостей та характеру розташування ін'єкційованого матеріалу виділяються пошарові, брилові
(агматити), гіллясті та сітчасті (диктіоніти), птигматитові, плойчасті, плямисті та тіньові мігматити.
Найбільш поширеними є шарові мігматити, які характеризуються шаровим чергуванням субстрату та жильного матеріалу.
Потужність прошарків субстрату та жильного матеріалу змінюється від декількох міліметрів до декількох сантиметрів
(рис. 16.3). Агматити, або брилові мігматити, характеризуються тим, що жильний матеріал розподіляється по тріщинах або
мікророзломах між брилами субстрату. Склад жил відрізняється
від складу субстрату (рис. 16.4). Гіллясті та сітчасті мігма
тити характеризуються наявністю в субстраті розгалуженої сітки ін'єкціюючих жилок. Птигматитові мігматити характеризуються зім'ятістю жильного матеріалу в дрібні складочки, що
розташовуються неузгоджено із сланцюватістю порід (рис. 16.5).
Цим вони відрізняються від плойчастих або складчастих міг
матитів (рис. 16.6). Особливістю тіньових мігматитів є відсутність чітких меж між матеріалом субстрату та гранітною ін'єкцією. Алохімічне змінення порід стає настільки інтенсивним, що
від матеріалу субстрату залишаються тільки неясно оконтурені
"тіні", що й обумовило їхню назву. Тіньові мігматити належать до
найбільш інтенсивно гранітизованих порід (рис. 16.7).
Усі мігматити залежно від взаємовідносин ін'єкційного матеріалу та субстрату поділяються на два типи: артерити – мігматити з чітко відокремленим від субстрату жильним матеріалом і
небуліти – мігматити, в яких жильний матеріал не відокремлюється від субстрату і значною мірою успадковує особливості
будови й мінерального складу останнього.
Залежно від складу польових шпатів ін'єкційованого матеріалу серед мігматитів виділяються плагіомігматити, у складі
яких плагіоклаз різко переважає над калієвим польовим шпатом,
та ортоклазові або мікроклінові мігматити, у складі яких переважають калієві польові шпати.
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Рис. 16.3. СмугастоBшаруватий мігматит

Рис. 16.4. Агматит
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Рис. 16.5. Птигматит

Рис. 16.6. Складчастий мігматит
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Рис. 16.7. Тіньовий мігматит

У геосинклінальному процесі формування плагіомігматитів
звичайно синхронне з виникненням плагіогранітних інтрузій і
належить до найбільш ранніх стадій. Калішпатові мігматити формуються після плагіомігматитів на пізньогеосинклінальній або
орогенній стадії розвитку земної кори. Послідовність формування цих двох типів мігматитів простежується у структурах
заміщення плагіоклазу калієвим польовим шпатом. У докембрійських щитах процес формування плагіомігматитів також випереджає утворення мікроклінових мігматитів
Залежно від складу темноколірних мінералів серед мігматитів виділяють такі різновиди: біотитові, біотитрогово
обманкові, біотитгранатові, біотитгіперстенові та гі
перстенові мігматити. Гіперстенові та гіперстен-гранатові мігматити найбільше поширені серед чарнокітових формацій, що
зустрічаються в найбільш глибоко еродованих щитах. Мігматизація при цьому охоплює значні об'єми порід і носить регіональний характер.
У менш еродованих зонах ін'єкційний метаморфізм має відносно обмежений характер, зосереджуючись, головним чином, у
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центральних частинах антикліноріїв. У таких купольних структурах найчастіше спостерігається метаморфічна зональність типу: граніти (або плагіограніти) → мігматити (або відповідно
плагіомігматити) → гнейси → слюдяні сланці → філіти. Залежно від глибини ерозійного зрізу купольних структур, складу вмісних порід та інтенсивності прояву регресивного метаморфізму
можливі й інші типи зональності. Наприклад, у випадку розвитку процесів мігматизації основних порід можливий такий тип
зональності: граніти → мігматити → піроксен-плагіоклазові
кристалічні сланці → амфіболіти → зелені сланці. У загальному
випадку зональність, що пов'язана з процесами гранітизації, має
такий вигляд: гранітна магма → гранітна магма, яка забруднена
субстратом → мігматит (зона алохімічного змінення) → метаморфічні породи → первинно-осадові або вулканічні породи.
При гранітизації вихідних порід довгий час, аж до повного їх
перетворення в граніти, зберігаються первинні структурнотекстурні особливості – гнейсуватість, смугастість та бластичні
структури. Зміна хімічного складу первинних порід при цьому
йде в напрямку наближення їх складу до гранітоїдного і супроводжується заміщенням первинних мінералів новоутвореним
кварцом, альбіт-олігоклазом, калієвим польовим шпатом, слюдами або роговою обманкою.
У перенасичених глиноземом, бідних на кальцій метапелітах
мігматизація супроводжується кристалізацією польових шпатів
головним чином за рахунок мусковіту та силіманіту. Гранат,
якщо він був присутнім у породі, обростає калішпатом, а амфібол, кордієрит, магнетит, іноді й сам гранат – біотитом.
Найбільш стійкими породами щодо процесу мігматизації є
кварцити. Мігматизація в них проявляється тільки у вигляді виникнення поодиноких порфіробластів польових шпатів.
Досить стійкими щодо мігматизації породами, як і кварцити,
є вапняки. На відміну від них доломіти при гранітизації перетворюються в плагіоклаз-піроксенові породи – магнезіальні скарни та доломітові кальцифіри.
Найсуттєвіші зміни спостерігаються при гранітизації основних порід. У мігматитах, що утворюються по цих породах, зменшується основність плагіоклазу, піроксени заміщуються споча472

тку роговою обманкою, а потім біотитом з підвищенням залізистості новоутворених темноколірних мінералів відносно заміщених. Довгий час спостерігаються останці (брили, уламки)
слабозміненого субстрату.
Виходячи з усього викладеного вище, ультраметаморфізм є
тією зоною метаморфізму, де процес формування магм перекривається з процесом глибоких алохімічних метаморфічних перетворень. При цьому останній випереджає процес магмогенерації
й у подальшому супроводжує його в областях прояву метаморфізму високих ступенів. Схожість термодинамічних і фізикохімічнних умов глибокого алохімічного метаморфізму, а також
початкових процесів гранітоутворення обумовлює схожість виникаючих порід, походження яких без детальних польових і
структурних спостережень визначити практично неможливо.

16.5. Метасоматичні породи
За діючими факторами метасоматичні породи належать до
продуктів термально-флюїдного метаморфізму.
Перші дослідники метаморфічних гірських порід вважали,
що більшість метаморфічних перетворень відбувається без помітної зміни валового хімічного складу вихідних порід. Проте
пізніше було встановлено, що при будь-якому метаморфізмі,
крім мінеральної та структурної змін, тією чи іншою мірою відбувається також хімічне перетворення порід за рахунок привнесення-виносу речовини. Особливо велике привнесення речовини
спостерігається в екзоконтакті деяких багатих на леткі компоненти інтрузій магматичних порід. Застигаючи, вони разом з теплом виділяють у вмісні породи значну кількість нагрітих хімічно активних газів і розчинів, які завдяки своїй активності спроможні розчиняти та переносити велику кількість компонентів.
Потрапляючи до порід різного складу, такі хімічно активні гази
та розчини можуть вступати з ними в реакції, унаслідок яких як
у вмісних, так і в породах самого материнського масиву виникають нові метаморфічні мінерали, а при особливо сильних перетвореннях – нові гірські породи.
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Такі перетворення порід, які відбуваються у твердому
стані зі зміною хімічного складу та будови породи, замі
щенням одного мінералу іншим з привнесенням у гірську по
роду і виносом з неї речовини під дією розчинів, пов'язаних із
внутрішніми ендогенними процесами Землі, названі метаB
соматичними процесами.
Головним механізмом метасоматизму є процес розчинення
мінералів з одночасним осадженням на цьому місці іншого або
інших новоутворених мінералів зі збереженням початкового
об'єму за " правилом сталості об'ємів при метасоматизмі" В.
Ліндгрена (1925). Відмінною ознакою цього процесу є його
спрямованість до зменшення в кінцевому продукті кількості мінералів до мономінеральних порід.
Існуюча нерівномірність розповсюдження метасоматичних
перетворень, чітка приуроченість їх до зон тектонічних порушень та ослаблених контактів, значне привнесення та винос речовини – усе це вказує на зв'язок метасоматизму з дією розчинів
незалежно від того, в якому стані вони перебувають – у рідкому
або надкритичному. Власне вони визначають усі особливості
складу та будови метасоматитів. При цьому дуже важливо підкреслити, якщо виключити утворення, безпосередньо пов'язані з
вулканічною або субвулканічною діяльністю, то немає суттєвої
різниці в будові метасоматичних тіл, привнесенні-виносу речовини та інших особливостях між низько-, середньо- та високотемпературними метасоматитами.
Перенесення речовини в розчинах відбувається дифузійним,
інфільтраційним або змішаним механізмом, що дало можливість Д. С. Коржинському виділити відповідні типи метасоматизму. До дифузійних метасоматичних процесів належать такі, за
яких перенесення компонентів відбувається дифузією у водному
розчині. При інфільтраційному метасоматизмі переміщення речовини відбувається течією розчинів у результаті його фільтрації по тріщинах і порах через гірські породи. Перевага того чи
іншого способу переміщення речовини знаходить відображення
на масштабах і будові метасоматичних тіл. Суттєво дифузійні
метасоматити обмежені за розміром (десятки сантиметрів, метри), приурочені до тріщин, контактових поверхонь, мають по474

ступову зміну мінералів і порід, що їх становлять. Навпаки, інфільтраційний метасоматизм може захоплювати великі товщі
порід з різкою зміною складу метасоматитів.
Залежно від механізму фільтрації метасоматичних розчинів
Д. С. Коржинський (1951) виділив інфільтраційний та дифузійний типи метасоматизму. У першому випадку хімічно активні
компоненти переносяться розчинами, що циркулюють по тріщинах та міжзерновому простору, а в другому, привнесеннявинос компонентів здійснюється дифузійним шляхом завдяки
різниці їхніх концентрацій у порових розчинах. Інфільтраційний
метасоматизм проявляється значно частіше і має більші масштаби, ніж дифузійний завдяки вільному переміщенню розчинів
по відкритих тріщинах.
Метасоматичні зміни обумовлюються ендогенними розчинами, які тісно пов'язані з магматичними процесами та метаморфізмом. При кристалізації магми леткі та легкоплавкі компоненти
майже не входять до породотвірних мінералів і в більшості своїй накопичуються в залишкових розплавах і особливо в постмагматичних розчинах. Тому під час і після застигання магматичних тіл легкоплавкі компоненти спочатку у вигляді газових, а
пізніше у складі гідротермальних розчинів мігрують як через
застиглі інтрузії, так і через вмісні породи, що приводить до їхнього метасоматичного змінення.
У розробленій Д. С. Коржинським схемі для метасоматичних
процесів виділяється метасоматизм магматичного етапу з переважно лужним складом розчинів і постмагматичний метасоматизм
спочатку з переважно кислим, а потім лужним складом розчинів.
Рання лужна стадія (стадія пониженої кислотності) відбувається за
високих температур (500–750 оС) і охоплює частково магматичний
(формування магнезіальних скарнів), а частково ранній постмагматичний (формування кальцієвих скарнів) етапи становлення порід.
В умовах середніх температур (600–400 оС) постмагматичному
етапу відповідає кислотна стадія, яка характеризується процесами
загального вилуговування основ з компенсаційним осадженням
кварцу. Характерними метасоматичними породами, які утворюються завдяки цим процесам, є грейзени, вторинні кварцити, пропіліти. За температури нижче 400 оС кислотна стадія змінюється
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пізньою лужною. Після нейтралізації кислих розчинів спостерігається осадження карбонатів і формування таких порід, як березити,
лиственіти, аргілізити, гумбеїти та ін.
Вивчаючи характер і послідовність метасоматичних змін,
Д. С. Коржинський розробив концепцію кислотно-основної взаємодії (1960), яка пояснює характер взаємодії вихідних порід з
метасоматичними розчинами і еволюцію складу останніх. Згідно з цією концепцією трансмагматичні розчини, що піднімаються, характеризуються підвищеною лужністю і викликають
лужний метасоматизм порід, через які вони фільтруються. Із
просуванням хімічно активного розчину завдяки кислотноосновному фільтраційному ефекту виникає "випереджальна
хвиля підвищеної кислотності", яка викликає кислотне вилуговування порід, тобто винесення із системи більшої частки основ.
При подальшій фільтрації розчину основи, що були вилугувані в
кислотну стадію, поступово сприяють нейтралізації розчину і
виникненню низки реакцій заміщень слабих основ більш сильними з висадкою компонентів у порядку зростання їхньої основності. Останнє призводить до базифікації бокових порід. Таким
чином, виникає ряд повного циклу еволюції розчину, що фільтрується і в загальному випадку змінює свій характер від лужного через кислотний до нейтрального. У результаті виникає метасоматична зональність, де внутрішні зони є зонами винесення
слабких основ, а зовнішні – зонами їхньої фіксації.
Осадження в зовнішній зоні метасоматичного фронту слабких основ (магнію, кальцію) веде до зростання лужності розчину, що фільтрується, і до виникнення другої лужної хвилі, що
становить у своїй динаміці нову тріаду метасоматитів: лужні
метасоматити, продукти кислотного вилуговування і, нарешті,
базифікати. Завдяки градієнту температурного поля метасоматичної системи вони будуть формуватися за більш низьких температурних умов.
Завдяки тому, що агресивні метасоматизуючі флюїди, реагуючи із вмісними породами, з часом нейтралізуються і втрачають
свої кислотні або лужні властивості, потужності метасоматичних колонок звичайно обмежені (сантиметри, метри або десятки
метрів). Велику потужність (сотні метрів – перші кілометри)
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мають метасоматити, які формуються у фронті гранітизації (область магматичного заміщення) чи оточують мігматит-плутони,
а також метасоматити областей ареального вулканізму (ареальна
пропілітизація та ін.).
Залежно від геологічної позиції можна розрізняти автометасоматизм, контактовий метасоматизм, навколожильний метасоматизм і регіональний метасоматизм. Відомі випадки, коли у просторі та часі відмічені типи метаморфізму змінюють один одного.
Автометасоматизм. Під автометасоматизмом розумі
ють регресивну зміну магматичних порід під впливом лет
ких компонентів, що виділяються із власне магматичного
o
тіла під час його застигання при t >600 C. Звичайно автометасоматизм відбувається за умов помірного тиску при підвищеному вмісті летких компонентів у магмі, охоплюючи апікальні
частини магматичних тіл і приурочені до них жильні утворення.
Він відрізняється слабкою зміною значних мас магматичних тіл
і пов'язаний з ранньою постмагматичною стадією.
Наслідком автометасоматизму ультраосновних порід є утворення серпентинітів, метасоматичних амфібололітів, талькових
сланців і лиственітів. В основних і середніх породах проходять
процеси деанортитизації та сосюритизації плагіоклазів, розвитку
хлориту та епідоту за рахунок темноколірних мінералів. У результаті гідротермальних перетворень ефузивів основного і середнього
складу утворюються пропіліти. Кислі та лужні породи піддаються
окварцюванню, альбітизації, мусковітизації, алунітизації тощо. У
випадку інтенсивного прояву цих процесів утворюються грейзени,
березити, альбітити. Автометаморфізм і метасоматизм кислих вулканітів завершується утворенням вторинних кварцитів.
Контактові метасоматити більш різнорідні та специфічні.
Це перш за все скарнові утворення, що розвиваються в ранню
постмагматичну стадію в контактах інтрузивів з карбонатними
породами або в контактах вмісних алюмосилікатних і карбонатних порід, коли вони перебувають у зоні високотемпературного
контактового ареалу інтрузій. Скарнові утворення є контактовими і в просторовому, і в генетичному плані, оскільки їхнє
утворення пов'язано з походженням розчинів у зоні контакту
хімічно нерівноважних карбонатних та алюмосилікатних сере477

довищ та їхньою реакційною взаємодією. Скарни бувають контактово-інфільтраційними, а при взаємодії двох хімічно нерівноважних середовищ – біметасоматичними.
До контактових належать також потужні процеси "приконтактового вилуговування" (за Д. С. Коржинським), що відбуваються в кислотну стадію і охоплюють приконтактові частини
інтрузій та вмісних порід. Це грейзени та вторинні кварцити.
Треба мати на увазі, що метасоматичні процеси приконтактового вилуговування у просторі (у напрямку до контакту) й у часі
заміняють автометасоматизм ранньої стадії.
До навколожильних метасоматитів належить розповсюджений
тип метасоматитів, пов'язаний з утворенням жильних і штокверкових родовищ. Вони утворюються в широкому діапазоні температур
(від високо- до низькотемпературних), але завжди пов'язані з кислотною стадією постмагматичного процесу. Треба відмітити, що
морфологічно виражений як навколожильний метасоматизм може
розвиватися і в інші стадії гідротермального процесу.
Регіональний (ареальний) метасоматизм проявляється в
найрізноманітніших геологічних обстановках. Регіональне розповсюдження має лужний метасоматизм магматичної та постмагматичної стадій у глибоких шарах земної кори. Також регіональний
розвиток в умовах помірних і малих глибин мають зони таких
навколорудних процесів, як грейзенізація, кварц-серицитовий
метасоматизм, пропілітизація тощо з накладанням зовнішніх зон
метасоматизму на метаморфізовані товщі. Іноді обидва процеси
викликаються дією гідротермальних розчинів магматогенного
походження, що підтверджує думку Д. С. Коржинського (1955)
про те, що магматичні, метаморфічні, метасоматичні та ендогенні
метасоматичні процеси невід'ємно пов'язані між собою.
Від метаморфічних порід метасоматичні відрізняються деякими особливостями будови: 1) метасоматичні породи найчастіше характеризуються простим мінеральним складом, утворюючи мономінеральні та бімінеральні породи, 2) границі їх з незміненими породами звичайно різкі; 3) вони не утворюють суцільного ореолу навколо інтрузії, а формують поклади неправильної форми вздовж тектонічних розривів, або приурочені до шарів певного складу вмісних порід. Крім того, ознаками метасо478

матичних порід є присутність в їхньому складі двох видів мінеральних асоціацій – новоутворених і реліктових мінералів вихідних порід та зональна будова тіл метасоматичних порід. Метасоматична зональність проявляється у виникненні серій зон певного мінерального складу, розташованих у певній послідовності (так звана метасоматична колонка). Виникнення останньої
обумовлено різною рухомістю хімічних компонентів. Зростання
інтенсивності метасоматичних процесів супроводжується зменшенням на одиницю кількості мінералів у кожній такій метасоматичній зоні аж до формування в осьовій частині колонки мономінеральних порід.
Останніми експериментальними дослідженнями визначено
граничні умови утворення метасоматичних формацій залежно
від температури, тиску, активності H2O, CO2, S, HCl, KCl, NaCl
та інших компонентів, визначено швидкості росту дифузійних
колонок, необхідні умови для проходження інфільтраційного
метасоматизму (J. J. Hemley, 1961; J. D. Frantz and R. K. Popp,
1980; І. П. Іванов, 1984; Г. П. Зарайський,.; В. А. Жариков,
1991), розроблено методи розрахунків тер-модинамічних
характеристик компонентів водних розчинів еле-ктролітів за
високих температур (H. C. Helgeson, D. H. Kіrkham, 1982) та
кількісного аналізу метасоматичної зональності ( В. Н.
Балашов, 1992; P . C . L іchtner, 1991; B. Guy, 1993).
Завдяки цим науковим доробкам з'явилася можливість поновому підійти до систематики метасоматитів, в основу якої покладено співвідношення температури метасоматичного процесу
та показник кислотно-лужності (відношення валової активності
одно- та двовалентних основ у розчині до активності протону
(О. В. Зотов, 1983; Н. Ю. Бардина, В. С. Попов, 1991; Г. П.
Зарайський, 1989). За цією діаграмою головні метасоматичні
асоціації мінералів, що є типовими для метасоматичних порід,
можна поділити на високо- (> 600 0C), середньо- (600–400 0C),
середньо-низькотемпературні (400–200 0C) та низькотемпературні (< 200 0C), а за типовим парагенезисом породотвірних мінералів – на лужні, нейтральні та кислотні (рис16.8).
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Рис. 16.8. Напівкількісна діаграма полів головних
метасоматичних формацій (за Г. П. Зарайським, 1989)
Суцільні лінії – обмеження полів формацій (І–ХІІ), також межа
між породами та розплавом, штрихпунктир – межа магматичного (зверху)
та постмагматичного (знизу) етапів метасоматизму; штрихові лінії – тренди
метасоматичних процесів (1–9); темна смуга – приблизна позиція
нейтральних і наближено нейтральних розчинів
Поля формацій: І – метасоматити лужноультраосновних комплексів,
ІІ – магнезіальні скарни, ІІІ – вапнисті скарни, ІV – грейзени, V – вторинні
кварцити, VІ – пропіліти, VІІ – березити, VІІІ – кварцпольовошпатові
метасоматити, ІX – гумбеїти, X – лужні метасоматити (егіринальбітові,
альбітові, альбітити, мікроклініти), XІ – ейсити, XІІ – аргілізити.
Тренди еволюції (1–9): 1 – "порфіровий" (кварцпольовошпатові
метасоматити – вторинні кварцити); 2 – грейзеновий; 3 – скарново
грейзеновий; 4 – скарновоберезитовий; 5 – скарновопропілітберезитовий;
6 – пропілітовогумбеїтберезитовий; 7 – пропілітовоаргілізитовий;
8 – пропілітовоаргілізитовий (у геотермальних полях);
9 – лужнопольовошпатовий
Моноваріантні межі полів (10–20): 10 – Fsp + (K, Na)2O = Fspd;
11 – Aug + H2O = Rbc; 12 – Cpx + (K, Na)2O = Aug; 13 – Dі + H2O + CO2 = Act
+ Chl; 14 – Ab + CaO = PІ; 15 – Mu + K2O = Fsp; 16 – KІn + K2O = Mu;
17 – Mu + H2O = Ser; 18 – Dsp + Qu+H2O = Kln; 19 – Ab + H2O = An;
20 – Ank + Qu + MgO = Cc + Chl + CO2
480

16.5.1. Породи високотемпературних фацій.
Лужні метасоматити
В умовах лужного метасоматизму внаслідок привнесення лужних металів і виносу кремнезему та лужноземельних компонентів виникають лужні метасоматити. Залежно від характеру лугів
виділяють калієвий і натрієвий типи метасоматизму. Калієвий
метасоматизм, що обумовлений головним чином привнесенням
калію, приводить до кристалізації в породах новоутвореного калішпату, біотиту або мусковіту, у результаті чого утворюються
такі породи, як калішпатити та гумбеїти. Натрієвий метасоматизм
спричиняє утворення альбітитів. На початкових стадіях натрієвий
метасоматизм проявляється в частковій альбітизації калієвих
польових шпатів і плагіоклазів, на більш пізніх – у заміщенні піроксенів біотитом, а згодом – біотиту і діопсиду егірином. Мінеральні парагенезиси, що виникають, повністю відповідають РТумовам, в яких відбуваються метасоматичні процеси.
Фенітами називають лужні екзоконтактові метасоматичні
породи, які оточують масиви нефелінових лужних магматичних
порід (нефелінових сієнітів, ійолітів, мельтейгітів тощо), що виникли внаслідок лужного натрієвого метасоматизму кварцпольовошпатових порід (гранітогнейсів, гнейсів, аркозових пісковиків та ін.). Вони складені лужним польовим шпатом, іноді
нефеліном, кристалами натрієвого піроксену та (або) лужного
амфіболу. Деякі різновиди фенітів є мономінеральними лужнопольовошпатовими породами. Початкові стадії фенітизації проявляються в гнейсах появою авгіту, лужного польового шпату та
егірину. У зовнішніх зонах метасоматично змінених порід фенітизація проявляється у виникненні окремих польовошпатових
прожилків, що містять домішки лужних амфіболів або егіринавгітів. Ближче до контакту з нефеліновими або лужними сієнітами виникають власне феніти.
При фенітизації кварц вихідних порід заміщується лужним
польовим шпатом (альбітом), лужним амфіболом або егірином.
Рогова обманка і біотит переходять в егірин-авгіт або егірин,
плагіоклаз заміщується альбітом і нефеліном. З наближенням до
контакту з лужними породами у фенітах збільшується розмір
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зерен, смугаста текстура вихідних порід поступово змінюється
такситовою, а структура наближається до пойкілобластичної.
Таким чином, фенітизація – це процес метасоматичної зміни
різних порід "гранітоїдного" складу в екзоконтактах інтрузій
лужних порід, або в зонах тектонічних порушень, що контролюють розміщення масивів лужних порід.
Лужний метасоматизм, пов'язаний з проникненням лужних інтрузій, може накладатися і на вже сформовані лужноультраосновні масиви. Унаслідок цього в останніх спостерігаються зони нефелінізації й апатитизації, які супроводжуються кристалізацією
порфіробластів і прожилків нефеліну, перекристалізацією піроксенів з поступовим заміщенням їх діопсид-егірином, а потім егірином. У результаті виникають породи, що за складом відповідають лужним ультраосновним породам – якупірангітам, ійолітам,
уртитам, від яких вони відрізняються неоднорідністю складу і
структурно-текстурними особливостями (дуже нерівномірнозернистою, такситовою будовою). У зовнішніх зонах таких метасоматично змінених порід, крім піроксену і нефеліну, нерідко присутні титанистий гранат, біотит, амфібол, та кальцит.
Нейтральні метасоматити
Скарни – це контактово-метасоматичні породи, складені вапнисто-магнезіально-залізистими силікатами й алюмосилікатами,
які виникли внаслідок реакційної взаємодії карбонатних і алюмосилікатних порід за безпосередньої участі магматичних розчинів.
Магнезіальні скарни. Магнезіальні скарни виникають на
контактах магнезіальних карбонатних порід (доломітів, рідше
магнезитів) з магмою або алюмосилікатними породами, Їхніми
характерними типоморфними мінералами є форстерит, фасаїт,
діопсид, шпінель, флогопіт.
Серед магнезіальних скарнів виділяються скарни магматичної
та постмагматичної стадій. Магнезіальні скарни магматичної стадії формують субпластові й лінзоподібні тіла, які виникли в місцях інтенсивної гранітизації горизонтів магнезіальних карбонатних порід. Розміри таких тіл досягають декількох сотень метрів
потужності при протяжності до перших кілометрів. Магнезіальні
скарни, що утворюються в екзоконтактовій зоні інтрузивів, формують жило- та трубоподібні, а інколи й складнорозгалужені по482

клади. Максимальна потужність останніх досягає перших десятків метрів при протяжності до декількох сотень метрів.
При утворенні магнезіальних екзоскарнів у карбонатні породи
привноситься кремнезем і глинозем, вміст яких послідовно зростає
від зони до зони, а виноситься кальцій. Магній виноситься із внутрішніх зон і накопичується у форстеритовому скарні, або з кальцієм в алюмосилікатних породах, формуючи ендоскарни.
У тілах магнезіальних скарнів розвинена ясно виражена досить одноманітна на всіх родовищах зональність. Зміна зон з
наростанням інтенсивності метасоматичних перетворень спрямована до магматичного тіла або осьових частин жило- і трубоподібних тіл. Найхарактернішою є зональність: граніт (або
гнейс) → клінопіроксен-плагіоклазова прискарнова порода →
шпінель-клінопіроксеновий скарн ↔ шпінель-олівіновий скарн
або кальцифір ← доломітовий (периклазовий) кальцифір з олівіном і шпінеллю ← вихідний доломітовий мармур. Колонка
має інфільтраційний характер, в якій зона прискарнових порід
часто випадає. В усіх зонах може бути присутній магнетит.
У глибинних фаціях замість клінопіроксену часто кристалізується гіперстен, який в метасоматичній колонці займає місце
клінопіроксену: граніт (або гнейс) → гіперстен-плагіоклазова
прискарнова порода → шпінель-гіперстеновий скарн ↔ шпінель-форстеритовий скарн ← доломітовий кальцифір із шпінеллю і форстеритом ← вихідний доломітовий мармур.
Форстеритові й шпінельфорстеритові скарни, що прилягають до кальцифірів, зовнішньо мають вигляд щільних різнозернистих часто роговиковоподібних порід з гранобластовою структурою. Вони складені магнезіальним олівіном (Fa<10–18) з підпорядкованою кількістю зеленої шпінелі (до 10 %) й кальциту (до 30 %).
Піроксенові й шпінельпіроксенові скарни внутрішньої зони
складені на 60–90 % з піроксену. У найбільш розповсюджених клінопіроксенових скарнах клінопіроксени найчастіше представлені
фасаїтами або діопсидами, що містять від 4–9 % до 16 % Al2O3.
Шпінель із залізистістю 20–30 % звичайно підпорядкована піроксену і становить до 10–35 % породи. Але в деяких родовищах зустрічаються майже мономінеральні шпінелеві породи. Часто в піроксенових скарнах відкладається магнетит, який заміщує породо483

твірні мінерали. Особливістю магнетиту є підвищена титаністість.
Інколи спостерігаються пластинчасті вростки ільменіту.
Піроксенпаргаситові скарни складені салітом і паргаситом, характеризуються волокнистою нематобластовою структурою з орієнтуванням тичкуватих зерен паргаситу перпендикулярно до контакту прискарнових порід. Флогопіт-піроксенові або
піроксен-флогопітові скарни складені із саліту та флогопіту.
При цьому флогопіт розвивається по тріщинах спайності паргаситу або скаполіту, глибоко проникаючи в середину кристалів.
Зовнішня частина магнезіальних скарнів, що безпосередньо
прилягає до вихідної алюмосилікатної породи, репрезентована
піроксен-ортоклазовою або піроксен-скаполіт-ортоклазовою
біляскарновою породою. Найчастіше спостерігаються піроксенскаполітові, піроксен-плагіоклазові, а в лазуритових родовищах
– піроксен-лазуритові прискарнові породи. Вони складені на
10–50 % піроксеном і на 40–60 % основним плагіоклазом
(№ 40–90), до яких, як і в шпінель-піроксенових породах, часто
приєднується магнетит. Вторинними мінералами прискарнових
порід є скаполіт, рідше калієвий польовий шпат, що заміщує
плагіоклаз, а також андрадит, рогова обманка, флогопіт і комплекс більш низькотемпературних мінералів: хлориту, епідоту,
серициту і т. ін.
Крім названих мінералів, до складу скарнів і прискарнових
порід можуть входити кварц, плагіоклаз, біотит, хлорит, гранат,
акцесорні – магнетит, апатит, сфен, циркон та реліктові мінерали вихідних порід. У процесі скарнування плагіоклаз заміщується скаполітом, кількість кварцу і кольорових мінералів вихідних
порід зменшується із заміщенням останніх несуцільними облямівками діопсиду. Ці зміни відбуваються послідовно з віддаленням від незмінених вихідних порід, і тому границі порід різного
складу визначаються лише при детальному вивченні шліфів. Із
вторинних змін відмічається хлоритизація біотиту, розвиток
епідоту або цоїзиту разом з тонкодисперсними серицитом у вигляді псевдоморфоз по плагіоклазу. Інколи плагіоклаз заміщується радіально-променистими агрегатами скаполітів пізньої
генерації, оточених кварцовою облямівкою.
На постмагматичному етапі формуються магнезіальні скарни,
які
складені
піроксен-ортоклаз-скаполітовими,
піроксен484

ортоклазовими, піроксен-скаполітовими (лазуритовими) біляскарновими
породами,
піроксен-паргаситовими,
піроксенфлогопітовими, флогопітовими ендоскарнами, а також піроксеновими і форстерит-кальцитовими екзоскарнами і кальцифірами з
такими типами дифузійної біметасоматичної зональності: граніт
(гнейс або сланець) → піроксен-скаполітова біляскарнова порода
→ піроксен-паргаситовий скарн ↔ флогопіт-піроксеновий скарн
↔ флогопітовий скарн ↔ піроксеновий скарн ← форстеритовий
кальцифір ← доломітовий мармур. В умовах підвищеної лужності: граніт (пегматит або гнейс) → діопсид-калішпатова біляскарнова порода → діопсид-лазуритова біляскарнова порода ↔ флогопіт-кальцит-діопсидовий скарн ← доломітовий мармур.

16.5.2. Породи середньотемпературних фацій
Лужні метасоматити
Альбітитами називають високотемпературні метасоматичні
породи суттєво альбітового складу. Вони приурочені до зон регіональних розломів. Їхньою характерною особливістю є стійка
асоціація альбіту з егірином і рибекітом. Альбітити цього типу
найбільш характерні для областей докембрійської протоактивізації давніх платформ із зонами мілонітизації та регіональним
розвитком кремнелужного та лужного метасоматизму. Вони
становлять, головним чином, лінзоподібні та стрічкоподібні тіла
потужністю до декількох десятків метрів і протяжністю від перших сотень метрів до перших кілометрів.
Натрієвий метасоматизм, при якому формувалися альбітити,
відбувається за температури 400–500 оС на глибинах із загальним тиском в інтервалі 50–150 МПа. Розчини мають лужний або
близький до нейтрального характер і збагачені натрієм та вуглекислотою. Речовинний склад альбітитів значною мірою залежить від складу субстрату, що метаморфізується. Ця залежність
перш за все проявляється у складі зовнішніх та проміжних зон
метасоматичних колонок. Так, наприклад, альбітити, які утворюються по гранітогнейсовому субстрату мають такі зони: зовнішня – мікроклін-рибекітова, кварц-егіринова (кварцрибекітова), а внутрішня – майже завжди альбіт-рибекітова або
альбіт-егіринова (найчастіше остання).
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В умовах середньотемпературного натрієвого метасоматизму
виникають кварцові альбітити, для внутрішніх частин метасоматичної колонки яких характерною асоціацією є альбіт із кварцом, а
для зовнішніх – калішпат, альбіт, кварц, серицит, хлорит (біотит).
До калішпатових матасоматитів належать гірські породи, що
сформувалися в умовах переважно високотемпературного калієвого лужного метасоматизму і мінеральна асоціація яких в кінцевому
результаті набуває мономінерального калішпатового складу.
У структурному плані калішпатові метасоматити приурочені
до зон тектонічних порушень глибокого закладення. Рівень калішпатизації цілком залежить від масштабів контролюючих їх
структур. У зонах регіональних міжблокових порушень калішпатові лужні метасоматити охоплюють лінійні структури потужністю до декількох кілометрів при протяжності в сотні кілометрів.
Найчастіше калішпатові метасоматити просторово прурочені
до мігматит-гранітних тіл, які вони звичайно оточують. Формування їх проходить за температури 350–650 оС і тиску не більше
200 МПа, що за температурою відповідає умовам амфіболітової
та епідот-амфіболітової фацій метаморфізму і тісно пов'язано з
привнесенням калію. Вміст останнього порівняно з гнейсами та
гранітами зростає в 3–4 рази, а порівняно з основними породами
– більше, ніж на порядок. У процесі лужного калієвого метасоматизму із системи виносяться Na, Ca, Mg і частково Fe. Залежно від температурних умов метасоматичного процесу виділяються ортоклазові (більш високотемпературні) й мікроклінові
(більш низькотемпературні) метасоматити.
Калішпатові метасоматити характеризуються структурно- і
мінеральнозональною будовою. Структурна зональність особливо яскраво проявлена в порфіробластичних метасоматитах.
Зовнішня зона їх складена плямистими, очковими, нерівномірнозернистими породами з домінуючим субстратом первинних
порід. Внутрішня зона більш однорідна і має гранобластову або
рівномірнозернисту гранітну структуру. Мінеральна зональність
визначається складом субстрату і яcкравіше проявлена в метасоматитах по основних породах. У тілах ортоклазових метасоматитів зовнішня зона складена кварцом, ортоклазом, гросулярандрадитовим гранатом, діопсидом, гастингситовою роговою
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обманкою і зональним плагіоклазом з основністю ядра до № 55,
а внутрішня – асоціацією ортоклазу з біотитом, альмандином,
роговою обманкою і зональним плагіоклазом з андезиновою максимальною основністю ядра. У тілах мікроклінових метасоматитів у зовнішній зоні поряд із кварцом і мікрокліном спостерігаються магнезіальний біотит і флогопіт, діопсид, альмандин,
епідот, рогова обманка і альбіт-олігоклаз, а у внутрішній – біотит, мусковіт та іноді гранат.
Нейтральні метасоматити
Вапнисті скарни належать до постмагматичних утворень.
Вони утворюються внаслідок реакційної метасоматичної взаємодії вапняків з алюмосилікатними породами. Типоморфними
мінералами їх є гросуляр-андрадитові гранати, діопсидгеденбергітовий піроксен, воластоніт.
Головними типами порід, що становлять вапнисті скарнові
тіла, є піроксенові, гранатові, гранат-піроксенові, воластонітові,
родонітові скарни, епідозити, піроксен-амфібол- або гранатплагіоклазові біляскарнові породи. Піроксенові скарни складені
діопсид-геденбергітовими клінопіроксенами і розвиваються виключно по карбонатних породах. Значно рідше вони утворюються по силікатних породах, що містять мало глинозему – піроксенітах, серпентинітах і навіть кварцитах. При розвитку зруденіння по піроксену розвиваються магнетит, пірит і халькопірит. Характерними також є процеси актинолітизації або хлоритизації піроксенів. Воластонітові скарни – мономінеральні або
з невеликою кількістю піроксену та гранату породи. Вони найчастіше утворюються по вапняках, де формують саму зовнішню
зону скарнів. Структура їх звичайно призматичнозерниста нематобластова, рідше переплутано волокниста. Гранатові скарни
складені гросуляр-андрадитовими гранатами часто зональної
будови й аномальної анізотропності із секторіальним двійникуванням. Структура гранатових скарнів гранобластова. Найбільш
розповсюджені піроксенгранатові та гранатпіроксенові
скарни. Вони складені моноклінними піроксенами діопсидгеденбергітового й гранатами гросуляр-андрадитового рядів, що
характеризуються перемінним кількісним співвідношенням.
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Структура в екзоскарнах є найчастіше гранобластова, а в ендоскарнах – реліктова вихідних порід, де гранат заміщує перш за
все польовий шпат, а піроксен – темноколірні мінерали.
Таким чином, загалом для скарнів характерні гранобластові,
значно рідше – немато- і фібробластові структури та масивні,
плямисті або смугасті текстури.
Процес утворення скарнів – це складний процес високотемпературного метасоматизму, пов'язаного з дією постмагматичних
розчинів на вмісні карбонатні породи. Перетворення цих порід у
скарни викликано привнесенням усіх елементів, необхідних для
утворення гранатів і піроксенів. Кількість привнесених інших
компонентів залежить від первинного складу порід. Утворення
скарнів пов'язано зі скарнуючими розчинами, які виділяються з
інтрузії середніх глибин формування, частіше гранодіоритового
складу. Джерелом скарнуючих розчинів, температура яких коливається від 400–600 оС на початку процесу і до 200–300 оС наприкінці, є глибокі частини інтрузій, а не те інтрузивне тіло, яке безпосередньо контактує зі скарнами. Розташування та форма покладів скарнів контролюється тектонічними розломами та сприятливими для заміщення шарами гірських порід.
Своєрідними автореакційними скарнами є родингіти, що
утворюються по масивах ультраосновних та основних порід. На
відміну від звичайних скарнів джерелом кальцію в них є не карбонатні, а породи підвищеної основності. Ці породи поряд з моноклінними піроксенами та гранатами складені везувіанами,
скаполітами та плагіоклазами, а в малоглибинних утвореннях
зустрічаються також меліліт і монтичеліт. Малоймовірно, що
виникнення таких метасоматитів є автометасоматичним процесом, оскільки в деяких випадках установлюється виникнення
родингітів уже після серпентинізації ультраосновних порід.
Скарни є основним середовищем, де нейтралізуються кислі
розчини, що сприяє осадженню рудних компонентів. Зі скарнами пов'язані численні родовища заліза, вольфраму, молібдену,
міді, поліметалів, золота, бору, миш'яку та інших елементів.
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Помірнокислотні метасоматити
КварцBкалішпатові метасоматити утворюються в умовах
середньотемпературного калієвого метасоматизму. Вони звичайно формують навколожильні облямівки потужністю від декількох сантиметрів до декількох метрів, що характеризуються
зональною будовою. Внутрішні зони метасоматичної колонки
представлені кварцом і калішпатом ( мусковіт), а зовнішні –
кварцом, калішпатом, альбітом, хлоритом і мусковітом. Виникнення такої метасоматичної колонки є результатом взаємодії
вихідних порід з калієвими лужними розчинами.
Кислотні метасоматити
Грейзени і грейзенізовані породи. Грейзенізація відбувається в найбільш високотемпературну пневматолітову та пневматоліто-гідротермальну стадію метасоматизму або автометасоматизму кислих, рідше середніх інтрузивних порід і порід аналогічного (кварц-польовошпатового) складу іншого походження. Процес грейзенізації полягає в послідовному вилуговуванні лужних і
більшої частини лужноземельних катіонів: повному винесенні
натрію та кальцію і частковому калію, магнію, алюмінію та заліза. У зовнішніх зонах глинозем, залізо та кремнезем залишаються
приблизно на тому ж рівні, що й у вихідних породах. У внутрішніх зонах перші два з них виносяться, а кремнезем привноситься. Вміст калію в зовнішніх зонах дещо зростає за рахунок мусковітизації плагіоклазу та інших мінералів, а у внутрішніх – послідовно зменшується. Збагачення грейзенів кварцом відбувається
завдяки звільненню кремнезему при руйнуванні польового шпату
з наступним його перевідкладенням (але не завдяки привнесенню
кремнію). При грейзенізації відбувається суттєве привнесення
води, бору, фтору, хлору, фосфору і меншою мірою сірки.
Утворення грейзенів відбувається за температури від 300 до 500
о
С. За температури 400–500 оС утворюються кварц-топазові й
кварц-турмалінові грейзени, за більш низької (300–400 оС) – кварцфлюоритові й кварц-мусковітові. Зональність грейзенів пов'язана зі
зміненням температури від центра жили до вмісних порід.
Кількісні співвідношення різних мінералів у грейзенах непостійні. Кварцу міститься > 50 %, а іноді й до 90 %, слюд – 40–50 %.
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Практично грейзени завжди містять турмалін, флюорит, літієві
слюди й рудні мінерали. Турмаліну, топазу і флюориту в грейзені
не більше 20–30 %, але існують і майже мономінеральні породи
(шерлова порода, топазит). Різновиди грейзенів, які містять літієві
слюди або сидерофіліт, виділяються під назвою цвітери.
За мінеральним складом виділяють різновиди або фації грейзенів: а) кварцові (каситерит, вольфраміт, шеєліт, сульфіди);
б) кварц-турмалінові; в) кварц-топазові; г) кварц-флюоритові;
д) кварц-мусковітові.
Кварцові грейзени – це майже мономінеральні породи, в яких
можуть спостерігатися поодинокі "з'їдені" реліктові зерна топазу і луски мусковіту, цинвальдиту або інших слюд. Кварцмусковітові й мусковіт-кварцові грейзени практично цілком
складені з двох мінералів. Їхнє співвідношення коливаються в
широких межах: кварц – від 40 до 80 % і мусковіт – від 10 до
40 % об'єму породи. Можуть спостерігатися окремі зерна флюориту й топазу, незначну частину породи становлять голки рутилу. Топаз-кварцові грейзени також мають різне об'ємне співвідношення топазу і кварцу, але звичайно переважає кварц, кількість якого перевищує 50 %. Топаз формує дрібні агрегати, іноді
радіально-променисті сферолітові утворення.
Структура грейзенів кристалобластична, лепідогранобластова або гранобластова. Текстура щільна, але частіше пориста, ніздрювата.
Грейзени звичайно супроводжують рудні родовища, яким сульфідна мінералізація не притаманна. Більш 60 % родовищ, пов'язаних з грейзенами, належать до оловорудних, близько 15 %
родовищ є вольфрамовими. Крім того, з грейзенами пов'язані
родовища берилію, молібдену, літію та інших елементів.
Головним морфологічним типом промислових грейзенових
тіл є зони площинної приконтактової грейзенізації, що локалізуються навколо куполів, апофіз, виступів і дайок гранітних масивів. Розмір тіл у поперечнику сягає декількох сотень метрів за
максимальної потужності 300–400 м. Найінтенсивніші змінення
до повного окварцювання порід пов'язані з контактовою поверхнею інтрузиву. Вони послаблюються як униз, усередину масиву, так і догори, у вмісні породи. Звичайно інтенсивність грей490

зенізації зростає вздовж систем тріщин з розвитком локальної
навколотріщинної зональності. При цьому відбувається перехід
від штокверку до окремих грейзенових зон. Потужність останніх
рідко перевищує перші метри.
Грейзенові тіла, крім власне грейзенів, складаються грейзенізованими породами. Грейзенізовані граніти та інші кислі або
середні породи є продуктами менш інтенсивного метасоматизму, ніж власне грейзени, і мають кварц-мусковіт-польовошпатовий та більш складний мінеральний склад.
Грейзенізовані граніти, що оточують грейзени із зовнішнього
боку й поступово переходять у вихідний незмінений граніт, містять калієвий польовий шпат, релікти деанортитизованого плагіоклазу, розкладених і заміщених темноколірних мінералів, реліктовий і новоутворений кварц. Внутрішні, більш основні зони
кристалів плагіоклазу серицитизовані, іноді з дрібними виділеннями зерен флюориту, або/і апатиту, кліноцоїзиту, шеєліту. Рогова обманка заміщується агрегатом біотиту або хлориту з невеликою кількістю флюориту; біотит спочатку по краях і по тріщинах спайності заміщується хлоритом, а потім мусковітом,
між лусочками яких вкраплені дрібні зерна піриту.
Специфічні зміни відбуваються при грейзенізації порід негранітного складу. В основних та ультраосновних породах грейзенізовані породи мають досить різноманітний склад: слюди
(флогопіт, біотит, серицит), актиноліт, кварц, пірит, іноді тальк і
карбонати, а найбільш характерними є пірит-кварц-флюоритсерицитові, мусковіт-польовошпатові і слюдисто(флогопіт, маргарит)-польовошпатові породи.
Для грейзенізованих скарнів найбільш типові слюдистофлюоритові, слюдисто-альбіт-флюоритові та флюорит-магнетитові
породи. Слюда в них представлена мусковітом, флогопітом, цинвальдитом, а також глиноземистими крихкими слюдами (маргарит,
ефесит). Особливо складний і різноманітний склад мають грейзенізовані магнезіальні й вапнисті скарни. В їхньому складі можуть
міститися (крім перерахованих) везувіан, тремоліт, скаполіт, тальк,
шпінель, карбонати, діаспор. Флюоритові, слюдяні, топазові або
магнетитові прошарки тонко чергуються між собою, утворюючи
прості прямолінійні або складні концентричні візерунки.
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При грейзенізації вапняків виникають метасоматичні породи
зональної будови: флюоритизований вапняк → альбітфлюоритова порода з флогопітом, тремолітом, мусковітом і
вкрапленістю сульфідів → мусковіт (або ефесит)-флюоритова
порода → суттєво флюоритова порода.

16.5.3. Породи середньоBнизкотемпературних фацій
Лужні метасоматити
Ейситами називають альбіт-карбонатні метасоматичні породи, що вміщують уранове зруденіння. Вони складаються з
альбіту, карбонату, гематиту та хлориту. Ейситизації піддаються різні породи: граніти, пісковики, вапняки, базальти, габро
тощо, у зонах зчленування прогинів, що виповнені осадовими
породами, з підняттями. Ступінь перетворення порід залежить
від інтенсивності їхньої тріщинуватості. У породах, багатих
кальцієм, важливу роль відіграє уранвмісний фтор-апатит аж до
утворення ураноносних апатитових метасоматитів по вапняках.
При ейситизації нестійким виявляється кварц, який заміщується
альбітом. Відповідно до варіацій мінерального складу, які визначаються складом порід, що заміщуються, виділяються фації
ейситів: кварц-альбітова, кальцит-альбітова, хлорит-альбітова,
анкерит-альбітова, альбіт-апатитова, апатит-кальцитова та апатитова. Ейситизація – це типовий лужний процес, який відбувається під дією гідрокарбонатно-натрієвих розчинів за низької
активності сульфідної сірки та високої – кисню. Відмічається
висока рухомість титану, фосфору, цирконію та кремнію.
Нейтральні метасоматити
Карбонатні та карбонатноBсилікатні метасоматити. Серед карбонатних і карбонатно-силікатних метасоматитів найбільш розповсюджені піроксен-, форстерит-, амфібол-, слюдянота магнетит-карбонатні різновиди, а також суттєво карбонатні
метасоматити. При цьому карбонатно-силікатними метасоматитами називають породи із вмістом карбонатів більше 20 %.
Карбонатно-силікатні метасоматити становлять зовнішні
ореоли карбонатитових масивів і якоюсь мірою успадковують
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особливості складу вмісних порід (ультраосновних, нефелінпіроксенових, сієнітових, нефелін-сієнітових та ін.), за рахунок
яких вони розвиваються. Так, по піроксенітах розвиваються метасоматити, що поряд з карбонатом містять амфібол; по вихідних породах з нефеліном разом з карбонатами спостерігаються
нефелін, канкриніт, гранат; у породах сієнітового складу зберігається калішпат. Але головним мінералом карбонатних метасоматитів є кальцит, який у середньо- та низькотемпературних
метасоматитах асоціює, відповідно, з доломітом та анкеритом.
Крім того, у карбонатних метасоматитах різних температурних
фацій присутні форстерит, піроксени, амфіболи, слюди, серпентин, тальк, хлорит, серицит, акцесорні та рудні мінерали.
Зональність карбонатних метасоматитів полягає в тому, що
від зовнішніх зон метасоматитів до внутрішніх зростає вміст
карбонатів і зменшується кількість алюмосилікатів і силікатів.
Паралельно зростає вміст кальцію та вуглекислоти, але зменшується кількість кремнію, алюмінію, фосфору, лужних металів.
Залізо накопичується в проміжних зонах.
Адиноли. Це контактово-метасоматичні породи, які утворюються на контакті глинистих сланців з діабазами, спілітами та габро. Структура їх дрібнозерниста, породи складені альбітом, кварцом із хлоритом, серицитом, карбонатом у змінних кількостях.
Серпентиніти – це автометасоматичні гірські породи, які
утворюються за рахунок переробки ультраосновних порід – дунітів і перидотитів під впливом пневматоліто-гідрортермальних
розчинів. Ці розчини можуть бути пов'язані як із самою інтрузією, так і мати окреме постійне джерело.
Серпентиніти, або змійовики – це щільні зеленувато-сірі або
темно-зелені породи, що здебільшого складаються із серпентину. Разом із серпентином у них може бути присутня та чи інша
кількість незаміщеного олівіну, а також дрібні зерна магнетиту.
У шліфах розрізняють листуваті та волокнисті різновиди.
Епідозити – це породи, у складі яких суттєву роль відіграє
епідот. У багатьох випадках вони або не мають безпосереднього
відношення до скарноутворення, або відповідають пізньому метасоматичному перетворенню скарнів. В умовах середньотемпературного контактово-реакційного процесу мономінеральні
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або піроксенові епідозити досить часто формують закономірну
зону метасоматичної колонки скарнів без ознак заміни нею сусідніх зон гранатового скарну і біляскарнової породи. Майже завжди в епідозитах спостерігаються акцесорні сфен і апатит, що
свідчить про їхнє утворення за рахунок вихідних алюмосилікатних порід. Зерна епідоту в них ізометричні або короткопризматичні, що обумовлює гранобластову будову епідозитів.
Пропіліти. До цієї групи належать гідротермальнометасоматичні породи, які утворилися внаслідок змінення вулканічних порід середнього та основного складу під впливом сольфатарно-фумарольних виділень і морфологічно проявляються
у вигляді овальних або більш складної форми полів, витягнутими вздовж розломів або горизонтів пористих туфів на декілька
кілометрів при ширині 1–3 км.
За мінеральним складом і структурою вони суттєво відрізняються від вторинних кварцитів, складені характерним комплексом мінералів, серед яких майже завжди головними виступають
альбіт, хлорит, кальцит, пірит, кварц. Крім того, типовими, але
не завжди присутніми, є епідот, адуляр, кальцит, актиноліт, преніт, цеоліти (головним чином ломонтит). Серед характерних акцесорних мінералів спостерігаються рутил, сфен, апатит. У пропілітах, особливо субвулканічної фації, постійно присутні релікти мінералів вихідних порід.
Гідротермально-метасоматична зміна порід при пропілітизації
полягає у псевдоморфному заміщенні вкраплеників темноколірних мінералів і склуватої основної маси у виповненні гідротермальних мінеральних гнізд, мигдалин, прожилків. Зокрема, по гіперстену розвивається хлорит, по олівіну – кварц із хлоритом, по
авгіту та роговій обманці – малоглиноземистий, близький до антигориту хлорит, по первинному плагіоклазу розвиваються цеоліти з кальцитом. Цеоліти розвиваються по склу лав і цементу туфів і виповнюють також мигдалини. Пропілітизація завершується
утворенням адулярових, цеолітових і карбонатних жил.
Головна особливість хімічного перетворення при пропілітизації – заміна по колонці сильних основ більш слабкими та послідовний їхній винос. Однак, на відміну від інших процесів кислотного вилуговування, кальцій не виноситься до зон найбільш
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інтенсивного метасоматизму, а зберігається в епідоті. Тому послідовність виносу компонентів має такий вигляд: калій  магній  кальцій  залізо  натрій або калій  натрій  магній
 залізо  кальцій. У внутрішніх зонах чітко проявляється
привнесення кремнезему.
Характерним є зв'язок пропілітів з продуктами інтенсивного кислотного метасоматизму (вторинними кварцитами) і з сульфідним
зруденінням, які змінюють пропілітизацію в часі. При накладенні
вторинних кварцитів на поля раніше пропілітизованих порід інтенсивність пропілітизації зростає. Так, наприклад, хлоритизація охоплює поряд з темноколірними мінералами також плагіоклази.
Пропілітизовані породи служать пошуковою ознакою для виявлення родовищ золота, срібла, свинцю, цинку.
Помірнокислотні метасоматити
Гумбеїти. Свого часу термін гумбеїт Д. С. Коржинський
ввів для продуктів анкерито-ортоклазового метасоматизму. Типовим мінеральним парагенезисом гумбеїтів є кварц + карбонат
+ ортоклаз + біотит + фенгіт + мусковіт + хлорит.
Гумбеїти є малоглибинними гідротермально-метасоматичними утвореннями. Вони спостерігаються в областях з неглибоким ерозійним зрізом. Для гумбеїтів характерна сітчастопрожилкова форма прояву. Тому необхідною умовою локалізації гумбеїтів є підвищена проникність вихідних порід, тобто наявність зон об'ємного катаклазу вздовж системи регіонально
розвиненої дрібної тріщинуватості.
У будові гумбеїтїв іноді відмічається зональність: власне гумбеїти або калієві різновиди (ортоклаз + карбонат + кварц) →
натрієві гумбеїти (кварц + альбіт + ортоклаз + карбонат) →
кварц-карбонат-хлоритові метасоматити. Гумбеїти є рудовмісними для молібденітової та шеєлітової мінералізації.
Кислотні метасоматити
Березити. У власне березитах головну масу породи становлять лусочки серициту, а в підпорядкованій кількості присутні
кварц, кальцит і карбонат анкеритового складу, а також пірит.
Іноді присутні релікти калішпату та плагіоклазу (альбіту). Бере495

зити утворюються при дії гідротермальних розчинів на кислі
породи – граніти, граніт-порфіри, кварцові порфіри.
У переважній більшості випадків березити є продуктами навколожильного метасоматизму. За умовами утворення та петрографічними особливостями березити посідають немовби проміжне положення між кварц-мусковітовими грейзенами та кварцсерицитовими вторинними кварцитами. Жилоподібні тіла березитів простежуються на десятки, іноді сотні метрів уздовж поодиноких тріщин потужністю 5–20 см (окремі до 1,5 м). Уздовж
складно побудованих тектонічних зон дроблення та розсланцювання зсувного характеру (shear zone) розвиваються тіла більш
складної конфігурації з численними реліктами вихідних порід.
Породи звичайно пронизані численними кварцовими прожилками, хоч березити суттєво кварцового складу зустрічаються рідко. Крім того, у березитах часто спостерігаються просічки та
гнізда, виповнені тонкозернистим серицитовим агрегатом і розетками хлориту, асоціюючи з піритом і сфалеритом.
Для процесу березитизації характерними є реакції заміщення.
При цьому серед первинних мінералів стійкими залишаються лише
кварц, апатит та іноді калієві польові шпати. Процес починається із
заміщення світлою слюдою біотиту, який спочатку "скидає" титан
у вигляді сагенітової решітки найтонкіших голок рутилу. Одночасно альбітизується плагіоклаз із сосюритизацією більш основних
ядер. У подальшому агрегат дрібнолускатого серициту утворює
мережу вздовж тріщин спайності альбіту та калієвого польового
шпату, а по темноколірних мінералах розвиваються кальцит, хлорит, пірит і рутил. По акцесорному магнетиту утворюється агрегат
піриту з рутилом. Світла слюда, що звичайно описується як серицит, близька до мусковіту, від якого відрізняється деяким дефіцитом калію та надлишком конституційної води. Хлорити представлені переважно пенінами, клінохлорами, рідше делеситами, діабантитами та ріподолітами. Карбонат у цих породах – переважно залізовмісний кальцит, але зустрічаються й анкерити.
Для березитів характерними є гранолепідобластові та лепідогранобластові структури, сильно затушовані релікти первинних
структур і масивна текстура. Реліктові структури "просвічуються"
через метасоматично змінену породу за неоднорідним кучним роз496

поділом серициту та особливостями розташування агрегатів піриту
і лейкоксену, де перший відбиває первинне положення вкраплеників плагіоклазу, а другі – темноколірних мінералів. Реліктові структури й текстури зберігаються в березитизованих породах, але
ближче до головної частини поясових змін у них уже з'являються
елементи бластичних структур і структури заміщення.
Березитизація супроводжує формування кварц-золоторудних
жил, а також поліметалевих та інших жил, тому розглядається
як пошукова ознака на гідротермальне золото, молібден, вольфрам, поліметали, мідь та ін.
Лиственіти. Власне лиственіти мають суттєво кварцкарбонатний склад з більшою чи меншою домішкою світлої
слюдки (серициту або мусковіту) та піриту. Вони утворюються
при гідротермальній зміні ультраосновних порід. Тому навіть у
максимально змінених породах (лиственітах) іноді зберігаються
релікти петельчасто-сітчастої структури вихідних серпентинітів.
Лиственітизовані ультрабазити містять серпентин (антигорит),
хлорит, тальк, карбонати доломіт-анкеритового, рідше магнезитбрейнеритового ряду, реліктовий магнетит і хлорит. Постійно
присутні світлі слюди (серицит або мусковіт), які завдяки ізоморфній домішці хрому (від 0,15 до 4,5 ваг. відсотків Cr2O3) часто
приймають зелене забарвлення та плеохроїзм. Такі різновиди
мусковіту називаються "хроммусковітом" або "фукситом". Домішок хрому в серицитах пов'язаний виключно з первинним
вмістом його у вихідних породах. Звичайно лиственіти характеризуються порфіробластовою структурою, де карбонати утворюють великі порфіробласти, а основна маса, що складена переважно лускатими мінералами, має лепідобластову структуру.
Текстура масивна або сланцювата, іноді кавернозна.
Лиственітизація ультраосновних порід, як і березитизація, у
загальному випадку носить зональний характер: вихідний серпентиніт → карбонат-хлорит-антигоритова порода → карбонаттальк-хлоритова лиственітизована порода з піритом і хлоритом
→ кварц-карбонат-талькова лиственітизована порода з піритом
та хлоритом → фуксит-кварц-карбонатний або кварцкарбонатний лиственіт з піритом.
Терміни "березити" та "лиственіти" ввів у літературу Г. Розе
(1842), який описав їх на Березовському родовищі Середнього
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Уралу. Різниця між березитами та лиственітами – у перевазі серициту в перших, а карбонатів у других. Проте точні межі застосування термінів не узгоджені. Лиственіти безпосередньо
продовжують навколожильний ореол, змінюючи у просторі березити при перетині жилою контакту кислих та ультраосновних
порід, що свідчить про те, що ці породи є літологічними фаціями одного і того самого метасоматичного процесу .
Зовнішні зони березитових і лиственітових тіл становлять
березитизовані та лиственітизовані породи. Крім того, до складу
тіл входять жили та утворення сполученого метасоматизму.
Із лиственітами як і з березитами пов'язані родовища золота
та поліметалів.
Сильнокислотні метасоматити
Вторинні кварцити. Термін "вторинні кварцити" був введений Є. С. Федоровим на початку XX ст. для позначення особливого типу навколорудного змінення породи. Вторинні кварцити
утворюються при зміненні вулканічних порід кислого та середнього складу, значно рідше інтрузивних та осадових порід під
впливом кислотних поствулканічних розчинів фумарольносольфатарної діяльності вулканів. Тому загалом процес утворення вторинних кварцитів близький до процесу утворення грейзенів, але відбувається він в приповерхневих умовах за невеликого
тиску та температури. Як і при утворенні грейзенів, вторинні кварцити виникають унаслідок кислотного вилуговування порід
кварц-польовошпатового складу за температур менше 400 оС.
Залежно від присутності того чи іншого головного мінералу,
виділяються різні типи або мінеральні фації вторинних кварцитів: серицит-кварцові, алуніт-кварцові, дикіт-кварцові, діаспоркварцові, андалузит-кварцові, дюмортьєрит-кварцові та суттєво
кварцові. До того ж у поєднанні із вторинними кварцитами відмічаються суттєво серицитові (серицитоліти), андалузитові, корунд-андалузитові, алунітові, дикітові породи, які іноді супроводжують сульфідне зруденіння.
Головними мінералами вторинних кварцитів є кварц, серицит, алуніт, андалузит, каолініт, пірофіліт; другорядні мінерали
– корунд, топаз, турмалін, рутил, піріт і гематит. Найрозповсюдженішим і найхарактернішим породотвірним мінералом є
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кварц, а в субвулканічних фаціях – опал і метастабільні продукти його розкристалізації (халцедон, тридиміт і кристобаліт).
Другим за значенням мінералом є серицит, який відповідає теоретичному складу мусковіту. Установлено, що по вихідних кремнекислих породах утворюються майже чисто калієві різновиди
мусковіту та алуніту, а у кварцитах, які утворилися за рахунок
андезитів, ці мінерали мають значну натрову складову.
Типоморфними високоглиноземистими мінералами вторинних кварцитів є андалузит, діаспор, пірофіліт, алуніт. У деяких
породах значення породотвірних мінералів набувають боросилікати – дюмортьєрит, рідко турмалін. Характерними акцесорними мінералами є пірит, рутил, деякі рідкісні фосфати, а в приповерхневих умовах – самородна сірка. Досить чітко проявлена
вибірковість заміщення. Калієвий польовий шпат заміщується
серицитом або алунітом і кварцом, плагіоклаз – серицитом або
дикітом і кварцом. У зональних плагіоклазах більш основне ядро заміщується переважно дикітом, а зовнішня зона – серицитом
або алунітом. Темноколірні мінерали заміщуються кварцом, рутилом і піритом (або гематитом) з підпорядкованою кількістю
глиноземистих мінералів. Магнетит заміщується піритом.
Для вторинних кварцитів характерне утворення псевдоморфоз, завдяки чому добре "просвічуються" релікти первинних
структур (порфірової, уламкової, порфіроподібної), а іноді й текстур (флюїдальної, смугастої) вихідних порід. Реліктові структури спостерігаються в серицитових, пірофілітових та алунітових кварцитах. Зі збільшенням інтенсивності змін псевдоморфози стають менш чіткими, переходять у неясні, розпливчасті плями та скупчення розрізнених зерен, а реліктові структури заміняються типовими гранобластовими. У той же час, навіть у зоні
монокварцитів іноді зберігається форма зерен первинного кварцу, наприклад вкрапленики кварцу ефузивів.
Вторинні кварцити можуть утворювати як лінійні зони
вздовж розломів, так і зони плащоподібного гідротермального
змінення та освітлення добре проникних порід (деяких туфів) в
областях активної вулканічної діяльності площею в десятки
квадратних кілометрів, де вже йдеться про "масиви" вторинних
кварцитів, а також у зонах приконтактового вилуговування апі499

кальних частин інтрузивів. Площадні тіла мають у плані ізометричну форму та концентричне розташування метасоматичних
зон із найбільш інтенсивною зміною центральних частин. Така
зональність пов'язана зі збільшенням інтенсивності метасоматичних змін при наближенні до зон циркуляції розчинів. Безпосередньо навколо зони циркуляції розвиваються корундові вторинні кварцити, за ними йдуть андалузитові, діаспорові, алунітові, каолінітові, пірофілітові та серицитові породи.
Таким чином, головні типи вторинних кварцитів, що утворюються в умовах пониження температури, характеризуються
послідовною зміною складу реагентів і середовища й послідовною нейтралізацією розчинів унаслідок реакції з первинними
гірськими породами. Корундово-андалузитові та діаспорові вторинні кварцити утворюються під впливом найбільш кислих реагентів за температури 300–400 оС, алунітові – за температури
нижче 300 оС під впливом парів води та SO3, каолінітові – за температури близько 200 оС і при дії H2SO4, серицитові – у нейтральному і слаболужному середовищі внаслідок дії гарячих вуглекислих розчинів за температури 100–150 оС.
Формуванням зональності вторинних кварцитів гідротермальний процес звичайно не закінчується. На вилужені породи нерідко накладається наступна серицитизація, каолінізація, алунітизація з формуванням невитриманих прожилків. Описані зміни супроводжуються утворенням жил і вкрапленості сульфідів.
Із вторинними кварцитами пов'язані родовища сірки, високоглиноземистої сировини, золото-срібні, сурм'яно-миш'якові, мідно-колчеданні.

16.5.4. Породи низькотемпературних фацій
Аргілізити. Поклади каоліну гідротермально-метасоматичного походження, які сьогодні належать до аргілізитів, описувалися в геологічній літературі ще з другої половини XІX ст. Термін аргілізація було вперше вжито в петрографічному словнику
Ф. Ю. Левінсона-Лессінга (1893), але остаточно вкорінився в
літературі після роботи Т. С. Лавринга (1941), який позначив цим
терміном продукти відповідних гідротермальних змінень.
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Вони приурочені до розривних порушень і тектонічних тріщин, які контролюють розташування жил. Потужність ореолів
звичайно 1–5 м на глибині й різко зростає в приповерхневих
умовах до 150−200 м. По окремих шарах туфів утворюються
стратиформні поклади.
Ореоли гідротермальної аргілізації мають симетричну будову
з лінійною або лінзоподібною формою як у плані, так і в розрізі.
Зовнішні зони складені слабо зміненими, а внутрішні – інтенсивно аргілізованими породами. Наявність численних реліктів мінералів вихідних порід і загальна незавершеність процесів заміщення призводять до відсутності різких границь між зонами і
до багатомінеральності метасоматитів.
Для слабо аргілізованих порід характерне збереження багатьох рис первинної породи. У них спостерігається неповністю
заміщені релікти мінералів вихідних порід. Серед новоутворених мінералів слід відмітити практично повний комплекс глинистих мінералів, а також хлоритів і карбонатів, які менш характерні для більш інтенсивно змінених порід. Співвідношення новоутворених і реліктових мінералів визначається складом вихідних порід та інтенсивністю процесу метасоматичних змін.
У породах проміжного ступеня аргілізації зміни охоплюють
калієвий польовий шпат, який заміщується монтморилоніткаолініт-серицитовим агрегатом. Практично повністю зникають
релікти темноколірних мінералів вихідної породи, у тому числі
й біотиту, але хлорит для них не є характерним.
В інтенсивно аргілізованих породах практично відсутні релікти мінералів вихідних порід. У псевдоморфозах по всіх мінералах переважає каолініт-гідрослюдистий агрегат, з'являються новоутворення кварцу або халцедону, іноді опалу. Псевдоморфози
по темноколірних мінералах відрізняються головним чином збереженням гетиту, піриту, гематиту та рутилу (анатазу).
Значно багатші на новоутворення є рудоносні, інтенсивно аргілізовані породи. Так, для каолінітових, каолініт-гідрослюдистих, каолініт-монтморилонітових агрегатів характерна
густа мережа найтонкіших жилок залізистого шамозиту, а в зонах інтенсивних змін – ореоли гідрослюдизації. Ці більш пізні
процеси супроводжують відкладання рудних мінералів.
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До родовищ, які супроводжуються аргілізованими породами,
належать деякі колчеданні, мідно-молібденові, золоторудні, срібно-свинцево-цинкові родовища, які пов'язані з малими гіпабісальними інтрузивами геосинклінальної стадії, а також різноманітні поліметалеві, мідно-вкраплені та уранові родовища, пов'язані з орогенним магматизмом або з магматизмом автономноактивізованих областей.

16.5.5. Метасоматичні породи як корисні копалини
Формування більшості ендогенних родовищ звичайно супроводжується метасоматичними змінами вмісних порід, які називаються навколоруднозміненими породами. Оскільки навколорудно-змінені породи звичайно розповсюджені ширше, ніж
самі рудні тіла, які становлять лише частину об'єму метасоматитів, то останні відіграють роль важливої пошукової ознаки.
Кожний тип метасоматитів супроводжує певний тип руд.
Так, високотемпературні калішпатові метасоматити часто супроводжують берилієву мінералізацію, з альбітитами просторово і генетично пов'язані уранові родовища. Грейзени можна розглядати як пошукову ознаку на широке коло руд кольорових і
рідкісних металів – вольфраму, олова, міді, молібдену, цинку,
свинцю, тантало-ніобатів та ін. Гумбеїти супроводжують прояви
золота, лиственіти та березити – невеликі та середні родовища
золота, свинцю, цинку, молібдену, урану. Багато рудних родовищ заліза, вольфраму, молібдену, міді, поліметалів, золота,
миш'яку контролюються скарнами. Формування цих руд пов'язано як із самим процесом скарноутворення, так і з більш низькотемпературними гідротермальними процесами. В останньому
випадку скарни виступають як середовище, де нейтралізуються
кислі розчини, що несуть рудні компоненти.
Досить велике значення мають навколорудні низькотемпературні метасоматити. Аргілізити можуть виступати як пошуковий критерій на руди ртуті, поліметалів, молібдену та урану.
Слід відзначити, що метасоматити, навіть безрудні можуть
самі бути корисними копалинами у випадку, якщо цінність являє мінерал, що входить до складу зони метасоматичної колон502

ки. Сюди належать, перш за все, нерудні корисні копалини, наприклад: лазурит, глауколіт, флогопіт у магнезіальних і гранатвапняних скарнах; корунд, нефрит, антофіліт контактовореакційних утворень в ультраосновних породах; керамічна сировина калішпатитів.
Найперспективнішими стосовно рудоносності є тіла метасоматитів, які мають повний набір зон метасоматичної колонки,
оскільки ступінь завершеності метасоматичної колонки свідчить
про інтенсивність гідротермально-метасоматичного процесу.
Автометасоматизм також дуже часто супроводжується відкладанням рудних компонентів, і тому метасоматичне змінення порід є пошуковими ознаками на широке коло корисних копалин.

16.6. Породи ударного (імпактного)
метаморфізму
Оскільки метеорити переміщуються у просторі зі швидкістю
5–40 км/с, то їхнє зіткнення із земною поверхнею супроводжується виділенням колосальної енергії, яка реалізується у дробленні, плавленні та випаровуванні як гірських порід, так і самого метеориту. Ці перетворення порід одержали назву імпактноB
го або ударного метаморфізму.
Вивчення імпактитів в Україні почалось порівняно недавно.
Перші публікації, присвячені цій проблемі, з'явилися тільки в
шестидесятих роках двадцятого сторіччя. Це обумовлено труднощами їхньої діагностики у зв'язку зі схожістю цих порід з породами земного, ендогенного походження, зокрема породами,
які виникли внаслідок вулканічної та тектонічної дії. Проте самі
процеси виникнення імпактитів ніяк не схожі ні з одним із земних процесів. Перш за все, ударний космогенно-геологічний метаморфізм відрізняється від процесів метаморфізму, пов'язаних з
ендогенною енергією Землі, украй високою динамічністю,
швидкоплинністю, високими температурами та надзвичайно
високим ударним тиском.
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При зіткненні метеоритів з поверхнею Землі енергія метеориту
розкладається на механічну роботу вкорінення метеориту в породи земної кори, ударне стиснення речовини метеориту й гірських
порід та їхній нагрів. Ударне стиснення здійснюється під впливом
ударної хвилі, характер дії якої залежить від швидкості зіткнення
метеориту із Землею. Так, при швидкості метеориту або астероїду
менше 3–4 км/с спостерігається тільки роздроблення метеориту
та ґрунту з утворенням воронки, розміри якої швидко збільшуються при збільшені швидкості зіткнення. При швидкості зіткнення вище 3–4 км/с відбувається вибух, який супроводжується
плавленням і випаровуванням гірських порід.
Таким чином, при ударному стисненні речовина нагрівається
тим сильніше, чим вище ударне навантаження. Залежно від величини ударного навантаження при розвантаженні в тилу фронту
ударної хвилі речовина може залишитися твердою, частково або
повністю розплавленою, частково або повністю випареною. Для
реальних порід ударний тиск, що при розвантаженні призводить
до їхнього повного розплавлення, перевищує 40−60 ГПа.
Оскільки від місця зіткнення поступово затихаюча ударна хвиля
розповсюджується радіально, змінення гірських порід носять концентрично-зональний характер. У центрі розташована зона повного випарювання речовини, що змінюється зоною плавлення, потім
зоною фазових переходів і, нарешті, зоною дроблення.
У місті зіткнення метеоритів з поверхнею Землі утворюються
метеоритні кратери (астроблеми), розміри яких змінюються від
0,5 до 100 км (найчастіше близько 10 км) у поперечнику
(рис. 16.9). Характерною формою астроблем є похилі чашоподібні заглиблення. Їхня глибина дорівнює приблизно 1/3 діаметра
структури. У центральній частині таких кратерів на відміну від
кратерів вулканічного походження досить часто спостерігається
центральне підняття (центральна гірка).
Прямих даних фізико-хімічних параметрів ударного плавлення
поки ще небагато. Для визначення температур і тиску використовують продукти застигання розплавів і новоутворенні мінерали, які
виникають при ударному метаморфізмі. До найбільш високотемпературних процесів руйнування мінералів у розплавах, зафіксованих в астроблемах (ударних структурах), належать плавлення ру504

тилу при Т = 1860 оС і розкладення циркону на баделеїт і кварц або
на кубічну модифікацію ZrO2 та кварц (1900 оC). Таке розкладання
зафіксовано в Болтиській кратерній структурі в Україні. При цьому
низький ступінь поляризації продуктів оскляніння порід та їхня
висока відновлюваність свідчать, що температура розплаву перед
його застиганням була не менше 2000–2500 оС, що набагато вище,
ніж у вулканічних розплавах.
Загальний тиск, за якого проходила поляризація продуктів
оскляніння порід, визначений за газовими включеннями в імпактному склі, не перевищує 10–40 бар, тоді як тиск у момент зіткнення досягає сотень гігапаскалей. Про це свідчать знахідки в
метеоритних кратерах таких високобаричних мінералів, як поліморфні модифікації кремнезему – коеситу та стишовіту, вуглецю − алмазу та лонсдейліту.
Усі описані процеси імпактних перетворень гірських порід
відбиваються украй швидко – на 4−6 порядків швидше, ніж навіть такі земні короткоживучі катастрофічні процеси, як землетруси та вибухові вулканічні виверження. Так, метеоритний
кратер діаметром у 100 км формується протягом 10 с, тоді як
такий землетрус, що відбувся в Ашхабаді в 1948 р., продовжувався близько 105 с.
У момент зіткнення метеоритів із Землею від епіцентру (точки
зіткнення) до країв утворюються концентричні зони з різним характером перетворення речовини: 1) зона випаровування речовини мішені (тиск – 105–106 МПа; температура 10 000 0С); 2) зона
плавлення (тиск – ~0,6105 МПа, температура – 1,51 000 0С);
3) зона поліморфних переходів (тиск – 104 МПа, температура –
100 0С); 4) зона брекчіювання порід.
Об'єми цих зон розрізняються на декілька порядків. Так,
об'єм плавленого матеріалу в сотні, а випарюваного матеріалу в
тисячі разів менший за об'єм роздроблених порід.
Серед продуктів ударного метаморфізму різняться чотири
групи утворень: 1) катаклазити та брекчії, що виникли внаслідок дроблення порід кратера; 2) тагаміти – продукти плавлення порід; 3) зювіти – породи, що виникають унаслідок перемішування продуктів плавлення та дроблення порід; 4) тек
тити – природне скло ймовірно космічного походження.
505

а

б
Рис. 16.9. Астроблеми Wolf Creek (а) та Aorounga (б)

Склад і вигляд імпактних порід дуже схожий на продукти ендогенного, чисто земного походження (рис. 16.10), і тому їхня
діагностика пов'язана зі значними труднощами. Унаслідок цього
одні геологи пов'язують походження таких порід з імпактними
перетвореннями, а інші відносять їх до продуктів вулканічної та
тектонічної діяльності.
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Рис. 16.10. Мікробрекчієва будова імпактної породи.
Аналізатор введено (B.W.D. Yardley, 1990 р.).

Специфічною ознакою порід імпактного походження є присутність у них високобарних мінералів, таких як стишовіт, алмаз
і лонсдейліт. При цьому, якщо коесит і алмаз можуть зустрічатися в породах іншого земного походження, то стишовіт і лонсдейліт, що формуються при тиску більше 50 ГПа у породах, які
виникли внаслідок ендогенних земних процесів, невідомі. Ознаками імпактного походження порід є також конуси руйнування
та діаплектові перетворення в мінералах. Перші, тобто конуси
руйнування, формуються в щільних, масивних породах і являють собою специфічні текстури порід – при ударі молотком такі
породи розпадаються на низку конічних фрагментів.
При підвищенні ударних навантажень діаплектові перетворення
мінералів проявляються спочатку в дробленні мінералів, потім у
виникненні планарних деформацій, у повній ізотропізації кристалів
і, нарешті, у перетворенні їх на діаплектове скло (рис. 16.11).
Планарні деформації призводять до появи планарних тріщинок, що нагадують тріщинки спайності, які, однак, можуть розвиватися по декількох напрямках і мають більшу щільність на одиницю поверхні. При збільшенні навантажень удару планарні деформації проявляються в появі в мінералах найтонших включень
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(1–2 мкм) скла. Такі планарні елементи у кварці та польових шпатах виникають при тиску більше 30 ГПа. У мікроклін-пертиті при
цьому спостерігається заміщення мікрокліну діаплектовим склом,
тоді як альбіт зберігається. При подальшому збільшенні ударних
навантажень зменшуються показники заломлення мінералів і подвійне світлозаломлення до повної ізотропізації речовини з перетворенням усього мінералу в діаплектове скло (при цьому повністю зберігається первинна форма мінералу).

Рис. 16.11. Відкриті планарні тріщини та планарні елементи
(показані стрілками), що виповнені склоподібною масою
в діаплектовому кварці з кратера Ельгигитгин. Ударний тиск 18 ± 2 ГПа.
Збільшення 10 000 (Є. П. Гуров, 1991)

До специфічних порід імпактного походження належать зювіти й тектити. Зювіти – це імпактити, що являють собою літифіковану брекчію, яка складається з уламків імпактного скла, а
також фрагментів порід і мінералів. Тектити – утворення, які
зовнішньо нагадують обсидіан. Вони формуються при застиганні під час транспортування по балістичних траєкторіях крапель
розплаву, що виникли при ударі метеоритів о поверхню мішені
(рис. 16.12). Відстань, на яку здійснюється їхнє перенесення,
може досягати десятків і сотень кілометрів. Імпактна природа
цих утворень часто розпізнається досить важко. Критерієм їхнього ударного метаморфізму є присутність у них ксенолітів і
ксенокристалів з ознаками планарних деформацій, ізотропізації
мінералів і присутність високобарних мінералів.
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Рис.16.12. Смугаста будова скла, що становить бомбу
аеродинамічної форми з кратера Ельгигитгин.
Без аналізатора. Збільшення 30х (Є. П. Гуров, 1991).

Запитання для самоконтролю
1. Які типи метапелітових роговиків виокремлюють і за
яких температур вони утворюються?
2. Що таке плямисті та вузлуваті сланці й де вони утворю
ються?
3. Які типи основних роговиків ви знаєте й за яких темпера
тур вони утворюються?
4. Які типи роговиків утворюються по ультраосновних і ка
рбонатних породах і за яких температур?
5. Які мінеральні переходи можливі в метапелітових гней
сахіз підвищенням температури й тиску?
6. Як і за яких умов відбувається перехід базальтів у зелені
сланці, а далі у глаукофанові?
7. Як змінюється склад породотвірних мінералів в амфібо
літах з підвищенням рівня метаморфізму?
8. Як змінюються мінеральні парагенезиси кальцитових і до
ломітових сланців від зеленосланцевої фації до гранулітової?
9. Які глиноземисті метаморфічні породи утворюються в
низько, середньо й високотемпературній фаціях?
10. Що таке динамічний метаморфізм і які його фактори?
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11.Як класифікують тектоніти за генетичними особливостями?
12. За якими ознаками тектоніти відрізняються від інших
гірських порід?
13. Що таке ультраметаморфізм?
14. Які породи називають мігматитами?
15. Що за сучасними уявленнями розуміють під процесом
мігматизації?
16. Які текстурні типи мігматитів ви знаєте?
17. Як мігматити класифікують за мінеральним складом?
18. Що таке метасоматизм? Які його типи виокремлюють?
19.Які стадії метасоматичних процесів виокремлено
Д. С. Коржинським?
20. У чому полягають принципи систематизації метасомати
чних порід за Г. П. Зарайським?
21. Які типи метасоматитів розрізняють за лужнісно
кислотністю й температурою утворення?
22. Які метаморфічні процеси виникають у породах
мішенях унаслідок зіткнення метеоритів з поверхнею Землі?
23. Які гірські породи належать до продуктів імпактного
метаморфізму?
24. Які ознаки імпактного походження гірських порід?
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ГЛАВА 17
Геоструктурні обстановки
метаморфізму

17.1. Фанерозойський метаморфізм
Кореляція метаморфічних процесів з іншими ендогенними
процесами у фанерозої свідчить, що метаморфізм реалізується
тільки в тектонічних обстановках з додатковим підживленням
енергією в нижні та середні рівні земної кори у вигляді флюїдів,
магм або теплоти тертя в режимі активного тектогенезу та супутніх деформацій. Просте заглиблення та захоронення осадків і
вулканітів не може забезпечити високі температури, що фіксуються в породах за мінеральними асоціаціями.
Практично всі прояви активного тектогенезу в літосфері приурочені або до зон внутрішньоконтинентального розтягнення,
або до границь літосферних плит. За характером тектонічного
режиму останні поділяються (B. F. Wіndley, 1998) на три ти-пи:
дивергентні, конвергентні та трансформні.
У зонах внутрішньоконтинентального розтягнення, що
утворюються після колізійних подій, процеси метаморфізму пов'язані з надходженням мантійних базитових магм до нижніх частин
кори (грануліти, зональні комплекси із складною конфігурацією
РТ-трендів), а також із процесами розтягування, що захоплюють
нижні та верхні горизонти кори (комплекси метаморфічних ядер).
Дивергентні границі (такі, що розходяться) представлені зонами спредингу в межах задугових басейнів і світової системи серединно-океанічних хребтів, а також континентальними рифтами.
Ці зони за рахунок надходження мантійних виплавок характеризуються високим тепловим потоком, що визначає можливість прояву метаморфізму навіть у верхніх горизонтах кори, хоч деформаційні явища тут проявлені слабо або повністю відсутні.
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Метаморфічні процеси обумовлені просочуванням морської
води по зонах тріщинуватості всередину офіолітових розрізів на
глибину 2–3 км до рівня габрового шару, а іноді навіть глибше.
Як вважає А. Міясіро (1983), коли вода потрапляє в глибинні
горизонти, вона нагрівається і викликає метаморфічні перетворення, які відповідають зеленокам'яним змінам у верхніх горизонтах океанічної кори та амфіболітовим фаціям у габровому
шарі й глибше. Фактично цей тип метаморфічних процесів не є
ізохімічним. Із базитових порід океанічної кори виноситься CaO
і привноситься Na2O. Таке метаморфічне перетворення отримало назву спілітизації. Під час досліджень у СерединноАтлантичному хребті (А. Mіyasіro et al., 1974; C. A. Силантьєв
та ін., 1989) був установлений ще один тип перетворення по-рід
при океанічному метаморфізмі, що супроводжується привнесенням FeO та винесенням SіO2, Na2O та CaO при інертному
поводженні TіO2, P2O5 та Al2O3.
Метаморфічні процеси дивергентних границь плит характеризуються низьким тиском, водним складом флюїду, а також
псевдоморфними заміщеннями первинно-магматичних мінералів. Пластичні деформації, типові для метаморфічних порід, відсутні або проявлені дуже слабо і локально. Навіть породи з повним метаморфічним заміщенням магматичних мінералів зберігають масивну текстуру і типові магматичні структури.
У деяких офіолітових поясах, наприклад Каліфорнії, Оману,
Ньюфаундленда та деяких інших, відмічаються метаморфічні перетворення більш високих ступенів. Метаморфічні породи тут
приурочені до основи офіолітових пластів і отримали загальну назву " метаморфічних підошв". Їхнє утворення Р. Колман (1977)
пояснює як процес обдукції (висування) по глибинному насуву
гарячої офіолітової пластини на океанічні осадки та базальти. Оцінки температур з використанням двопіроксенового геотермометра
дали значення від 821 до 839 0С, а тиск, що був розрахований за
твердофазною реакцією тремоліт + шпінель + форстерит = діопсид
+ енстатит + хлорит (M. Obata, W. Thompson, 1981), відповідає 8,2
±0,3 кбар. Підвищення тиску відносно нормального, літостатичного дозволяє говорити про наявність стресової компоненти, що
обумовило прояв тектонічного надтиску.
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Крім зон спредингу, метаморфічні перетворення також можуть
бути проявлені при обдукції молодої океанічної кори в зонах
трансформних розломів, що перетинають систему серединноокеанічних хребтів. Значні амплітуди зсувних зміщень у межах
гарячої кори забезпечують інтенсивну деформацію океанічних порід і метаморфічні перетворення в широкому діапазоні РТ-умов.
Дуже цікавими й одночасно слабо вивченими є прояви метаморфізму, пов'язані з рифтогенними структурами. За даними дослідників, що їх вивчали (S. M. Wіckham, E. R. Oxburg, 1985; M.
Seyler, E. Bonattі, 1988; M. Pіcchardo et al., 1988; M. Seyler, E.
Bonattі, 1988; W. R. Buck, 1991), у процесі рифтогенезу
формується астеносферний виступ, що прогріває і плавить нижню кору. Утворені порції гранітного розплаву вкорінюються у
більш високі горизонти кори, викликаючи розігрів і низькобаричний метаморфізм. Такі явища характерні для так званих "гарячих"
обстановок внутрішньоконтинентального розтягнення. При цьому метаморфічні процеси концентруються у вузьких зонах, що
трасують зони глибинних тектонічних порушень.
До конвергентних границь літосферних плит належать області колізій (зіткнення): 1) між океанічними плитами через систему острівних дуг; 2) океанічної плити з континентальною через систему острівних дуг; 3) океанічної плити з континентальною вздовж активної континентальної окраїни; 4) континентальної плити з континентальною. Метаморфічні процеси проявляються вздовж означених границь у зонах орогенезу з максимальними деформаційними явищами. Для них характерні тиски
2−8 кбар в інтервалі температур від 300 до 700−750 0С. Геотермальний градієнт для початкових стадій прогресивного метаморфізму (12−15 град/км) поступово з потовщенням кори в результаті колізій збільшується до 70−90 град/км. Його найвищі
значення приурочені до області впливу висхідних флюїдотеплових потоків, завдяки яким і виникав прогресивний зональний метаморфізм. Контури лінійних флюїдо-теплових потоків
відображаються в ерозійних зрізах ізоградами прогресивного
метаморфізму. При цьому для кожного ізобаричного зрізу при
даному типі метаморфізму спостерігатиметься чергування термальних синкліналей та антикліналей, що може бути доказом
термально-купольної, а не градієнтної моделі метаморфізму.
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Регресивний метаморфізм у цих зонах може носити різновекторний характер залежно від характеру поєднання швидкості
охолодження та підняття геоблоків. Але обов'язковим доповненням до метаморфічного процесу є гранітоутворення як синкінематичне, так і більш пізнє – орогенне.
За даними С. П. Кориковського, тривалість прогресивного
етапу метаморфізму в цих зонах досягає 5−15 млн р., а регресивного – від декількох до 20 млн р.
Найхарактернішою ознакою колізійних обстановок тектогенезу є зональний метаморфізм кіаніт-силіманітового та андалузитсиліманітового типів. При цьому низькобаричний метаморфізм не
обов'язково повинен змінюватися в часі раннім метаморфізмом
помірних тисків, як це відбувається при метаморфічній стадійності розвитку колізійного орогену. Термальну структуру останнього може значно ускладнювати розвиток глибинного насувоутворення. При таких процесах верхня та нижня пластини будуть характеризуватися різними РТ-трендами метаморфізму, які відповідають різним баричним типам. Наприклад, численні розрахунки
для Гімалаїв (K. V. Hodges, D. S. Sіlverberg, 1988) показали, що в
процесі насуву з наступним експонуванням із зони метаморфізму
в нижній пластині буде проявлений метаморфізм кіанітсиліманітового типу, а у верхній – андалузит-силіманітового. Таким чином, різні за тиском метаморфічні процеси є синхронними,
а не послідовними, та просторово зближеними.
У колізійних областях при розвитку орогену можливе проявлення гранулітового метаморфізму (C. T. Hartley, 1989) у формі
блоків або пластин в молодих гірських поясах (Піренеї, масив
Серре, зона Увреа; комплекс Груф, Альпи, 38 млн р.). Гранулітові породи можуть бути реліктами більш ранніх подій
(Альпійська орогенія).
Трансформні границі літосферних плит можуть розвиватися при "косому" сходженні плит. Метаморфічні процеси, що
відбуваються в цих умовах, вивчені дуже слабо. Єдине можна
зауважити, що дотичні напруження на границях плит призводять до складних співвідношень зсувних і субдукційних границь
на різних ділянках.
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17.2. Ранньодокембрійський
метаморфізм
У ранньому докембрії присутні як високотемпературні метаморфічні комплекси, так і утворення низькотемпературного метаморфізму зеленосланцевої фації. Ч. Хартлей (C. T. Hartley,
1989) показав, що гранулітовий метаморфізм можливий у таких
обстановках: 1) докембрійські регіональні пояси на континентальних щитах; вони відносно однорідні й змінюються тільки в напрямку амфіболітової фації 2) ксеноліти в базальтових і
кімберлітових магмах (мафічні грануліти); вони відображають
процеси дорощування кори знизу за рахунок кристалізації базитових магм. Проте переважними метаморфічними утвореннями
є продукти гранулітової фації, які користуються максимальним
розповсюдженням в археї та ранньому протерозої.
На метаморфічні породи гранулітової фації метаморфізму накладаються змінення більш низьких ступенів метаморфізму. Вони
є достатньо звичайним явищем у багатьох метаморфічних комплексах, у тому числі й у докембрійських. Можливість цих змінень
контролюється наявністю метаморфічних флюїдів. При високому
ступені метаморфізму відбувається видалення летких компонентів
із зони метаморфізму. І власне відсутність флюїдів при охолодженні метаморфічних порід визначає добру збереженість ранніх
метаморфічних асоціацій. У тому ж випадку, якщо на стадії охолодження вони з'являються, розвиваються більш пізні порівняно низькотемпературні метаморфічні асоціації, які отримали назву діафторити. Найсприятливішими структурами для прояву діафторезу в
широкому діапазоні температур і тиску є глибинні розриви, оскільки вони характеризуються високою проникністю.
Новоутворені діафторити частіше за все не мають яскраво
виражених власних текстурних і структурних особливостей. Вони за складом і структурними ознаками можуть бути схожі з
гнейсами, кристалічними або низькотемпературними сланцями.
У межах діафторитових зон по мінералах гранулітів і високотемпературних гнейсів розвиваються псевдоморфози новоутворених
мінералів із збереженням первинних гранобластових структур. Як
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правило, у таких зонах, що утворилися по гранулітових комплексах, усі породи поділяються на дві групи: 1) продукти діафторезу,
проявленого в умовах амфіболітової, епідот-амфіболітової та зеленосланцевої фацій метаморфізму; 2) продукти "холодного" динамометаморфізму – різні типи катакластичних порід.
Діафторити амфіболітової фації спостерігаються в усіх зонах.
Вони представлені різними гнейсами, кристалічними сланцями,
вапнисто-силікатними та карбонатними породами, а також кварцитами. Породи часто мігматизовані. Термодинамічні умови,
за яких відбувався високотемпературний діафторез, оцінюється
значеннями: Т = 600–720 0С, Р = 4,5–7,0 кбар.
Низькотемпературні діафторити епідот-амфіболітової та зеленосланцевої фацій розвиваються як по породах гранулітової
фації, так і по високотемпературних діафторитах. Суттєва частина низькотемпературних діафторитів відповідає крихкопластичному або катакластичному типу тектонітів, що утворюються за температур 400−450 0С та тиску 3−4 кбар.
Аналіз численних прикладів діафторезу приводить дослідників
до думки, що цей процес може відбуватися за різних швидкостей
тектонічних рухів. При повільному процесі діафторез проходить у
режимі пластичної деформації з утворенням порід "нормального"
метаморфічного вигляду. Типові динамометаморфічні текстури і
структури розвиваються в умовах, коли швидкість руйнування порід випереджає процеси перекристалізації. Оскільки деформації, як
правило, проявлені нерівномірно, остільки співвідношення швидкостей деформації та перекристалізації можуть суттєво та неодноразово змінюватися в процесі еволюції тектонічних зон.

Запитання для самоконтролю
1.У яких тектонічних обстановках відбувається метаморфізм?
2. Що спонукає до явищ метаморфізму в зонах субдукції?
3. Які процеси впливають на характер метаморфізму в зо
нах колізій?
4. Чим пов'язаний переважний гранулітовий метаморфізм у
ранньодокембрійських областях?
5. Які типи діафторитів ви знаєте і з якими геологічними
структурами вони мають зв'язок?
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Предметний покажчик
Жерловина 158

Адиноли 493
Акмоліти 283
Альбітити 93, 480, 485, 486
Амфіболіти 394, 395, 396
Анатексис 16
Апофізи 284
Аргілізити 480, 500
Асиміляція 310

Жильні породи
-ашистові 84
-діашистові 84
Зелений сланець 393
Ігнімбрити 123
Ідіоморфізм 43, 60
Імпактити 508
Імпактний метаморфізм 344
Імпрегнаційні утворення 407
Інтрасоматити 407

Батоліти 286
Березити 480, 495
Бісмаліти 283
Брекчії
-лавові 122
-гіалокластові 205, 270
Бухіти 338

Калішпатові метасоматити 486
Кальдера 277, 279
Карбонатити 265
Карбонатні метасоматити 492
Кварц-калішпатові метасоматити 489
Кварцити 393
Контактовий ореол 338
Конуси обрушення 276
Кратер 278
Кристалічний сланець 394
Куполи 172, 273

Вулканічний конус 276
Вторинний кварцит 432, 480, 498
Гетероморфні породи 21
Гнейси 394
Гранітизація 466
Гранітоїди 94, 113
Грануліти 396
Грейзени 480, 489
Гумбеїти 480, 495
Дайки 283
Джеспіліти 393, 436
Діабази 203
Діаплектове скло 507
Долерит 203
Еклогіти 453
Екструзія 273
Ендербіти 111
Епідозити 493
Ейсити 480, 492
Ендоскарни 483

Лави
-брилові 157, 205, 270
-подушкові 205, 207
-хвилясті 205, 270
Лаколіт 282
Ліквація 306
Лиственіти 497
Лополіт 497
Магма 290
Магматична порода
-ефузивна 290, 294
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-інтрузивна 290, 294
-кисла 36, 101, 104
-основна 36, 101, 185
-середня 36, 101, 142
-ультраосновна 36, 101, 235
Магматичних порід види
-абсарокіт табл. 6.5
-альнеїт табл. 7.7
-аляскіт табл. 4.3
-анальциміт табл. 7.8
-андезибазальт табл. 5.3
-андезит табл. 5.3
-анортозит табл. 6.2
-базальт коматіїтовий табл. 6.3
-базальти гіперстенові табл.6.3
-базальти толеїтові 208
-базальтоїдний кімберліт табл. 7.4
-банакіт табл. 5.6
-безпіроксеновий
мелілітит табл. 7.8
-біотит-піроксеновий
пікрит табл. 7.5
-бонініт табл. 5.3
-вебстерит табл. 6.1
-верліт табл. 7.1
-вогезит табл. 5.5
-габро табл. 6.2
-габродіорит табл. 5.1
-габронорит табл. 6.2
-гавайїт табл. 6.5
-гарцбургіт табл. 7.1
-горнблендит табл. 6.1
-гранат-слюдяний перидотит
табл. 7.3
-граніт табл. 4.1
-граніт мікроклін-альбітовий табл. 4.1
-гранодіорит табл. 4.1
-граносієніт табл. 4.3
-дацит табл. 4.2
-діопсид-лейцитовий лампроїт табл.
6.7
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-діопсид-флогопітовий лампроїт
табл. 6.7
-діопсид-флогопіт-лейцитовий
лампроїт табл. 6.7
-діорит табл. 5.1
-дуніт табл. 7.1
-есексит табл. 6.6
-ійоліт табл. 7.6
-ісландит табл. 5.3
-калішпатове габро 215
-камптоніт табл. 6.7
-канадит табл. 5.7
-кварцовий діорит табл. 5.1
-кварцовий латит табл. 5.6
-кварцовий монцоніт табл. 5.4
-кварцовий монцодіорит табл. 5.4
-кварцовий сієніт табл. 5.4
-кварцовий трахіт табл. 5.6
-керсантит табл. 5.2
-клінопіроксеніт табл. 6.1
-коматіїт табл. 7.2
-комендит табл. 4.6
-латит табл. 5.6
-лейкограніт табл. 4.1
-лейкоплагіограніт табл. 4.1
-лейцитит табл. 7.8
-лейцитовий орендит табл. 5.8
-лейцитовий тефрит табл. 6.8
-лейцитовий трахібазальт
табл. 6.8
-лейцитовий фоноліт табл. 5.9
-лерцоліт табл. 7.1
-лужний аляскіт табл. 4.5
-лужний граніт табл. 4.5
-лужний мікроклін-альбітовий
лейкограніт табл. 4.5
-лужний сієніт табл. 5.7
-лужний трахіт табл. 5.9
-лужний трахідацит табл. 4.6
-лужно-польовошпатовий
сієніт 94, 163

-лужно-польовошпатовий
трахіріодацит табл. 4.4
-лужно-польовошпатовий
трахіріоліт табл. 4.4
-луяврит табл. 5.7
-магнезіальний андезит табл. 5.3
-магнезіальний базальт табл. 6.3
-магнезіальний трахібазальт
табл. 6.5
-маліньїт табл. 6.6
-маріаніт табл. 5.3
-маріуполіт табл. 5.7
-міаскіт табл. 5.7
-мінета табл. 5.5
-місурит табл. 7.6
-мелілітит табл. 7.8
-мелілітоліт табл. 7.6
-меліліт-піроксеновий пікрит
табл. 7.8
-меймечит табл. 7.2
-мельтейгіт табл. 7.6
-монцодіорит табл. 5.4
-мончикіт табл. 7.7
-монцоніт табл. 5.4
-муджієрит табл. 6.5
-науяїт табл. 6.6
-нефелініт табл. 7.8
-нефеліновий трахібазальт
табл. 6.8
-норит табл. 6.2
-окаїт 258
-олівін-діопсид-флогопітовий
лампроїт табл. 7.7
-олівініт табл. 7.1
-олівінове габро табл. 6.2
-олівіновий вебстерит табл. 6.1
-олівіновий габронорит
табл. 6.2
-олівіновий горнблендит
табл. 6.1
-олівіновий клінопіроксеніт
табл. 6.1
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-олівіновий нефелініт табл. 7.8
-олівіновий норит табл. 6.2
-олівіновий ортопіроксеніт
табл. 6.1
-олівін-флогопітовий лампроїт
табл. 7.7
-онгоніт табл. 4.4
-онгоріоліт табл. 4.4
-орендит табл. 5.8
-ортопіроксеніт табл. 6.1
-основний лейцитовий фоноліт
табл. 6.8
-основний нефеліновий
фоноліт табл. 6.8
-пантелерит табл. 4.6
-пікрит табл. 7.2
-пікробазальт табл. 6.3
-плагіограніт табл. 4.1
-плагіодацит табл. 4.2
-плагіоріодацит табл. 4.2
-плагіоріоліт табл. 4.2
-польовошпатовий анальциміт
табл. 6.8
-польовошпатовий ійоліт
табл. 6.6
-польовошпатовий лейцитит
табл. 6.8
-польовошпатовий нефелініт
табл. 6.8
-польовошпатовий уртит
табл. 6.6
-псевдолейцитовий сієніт
табл. 5.7
-ріодацит табл. 4.2
-ріоліт табл. 4.2
-рисчорит табл. 6.6
-роговообманковий перидотит
табл. 7.1
-роговообманковий піроксеніт
табл. 7.1
-роговообманковопіроксеновий пікрит табл. 7.5

-сернаїт табл. 6.6
-сієніт табл. 5.4
-слюдяний горнблендит
табл. 7.3
-слюдяний кімберліт табл. 7.4
-слюдяний олівініт табл. 7.3
-слюдяний перидотит табл. 7.3
-слюдяний піроксеніт табл. 7.3
-спесартит табл. 5.2
-сублужний анортозит 215
-сублужний граніт табл. 4.3
-сублужний лейкограніт табл. 4.3
-сублужний меймечит табл. 7.5
-тавіт табл. 6.6
-тераліт табл. 6.6
-тефрит табл. 6.8
-тешеніт табл. 6.6
-титанавгітове габро табл. 6.4
-титанавгітовий верліт табл. 7.3
-титанавгітовий піроксеніт
табл. 6.4
-тоналіт табл. 4.1
-трахібазальт табл. 6.5
-трахіандезибазальт табл. 5.6
-трахіандезит табл. 5.6
-трахідацит табл. 4.4
-трахіріодацит табл. 4.4
-трахіріоліт табл. 4.4
-трахіт табл. 5.6
-троктоліт табл. 6.2
-тур'яїт 93, 258
-уртит табл. 7.6
-ункомпагрит 93, 258
-фергусит табл. 6.6
-флогопіт-лейцитовий лампроїт
табл. 6.7
-фоїдовий пікрит табл. 7.8
-фойяїт табл. 5.7
-фоноліт табл. 5.9
-шонкініт табл. 6.6
-шошоніт табл. 5.6
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-якупірангіт табл. 7.6
Магматичних порід родини
-андезитів 148
-габроїдів табл. 196
-гіперстенових базальтів 210
-гранітів 111
-гранодіоритів 110
-граносієнітів 126
-дацитів 115
-діоритів 144
-дунітів-олівінітів 240
-кімберлітів 249
-коматіїтів 243
-комендитів 138
-лейкогранітів 112
-лужних базальтів 231
-лужних габроїдів 225
-лужних гранітів 136
-лужних лейкогранітів 136
-лужних пікритів 261
-лужних сієнітів 173
-лужних сієногранітів 94, 137
-лужних трахідацитів 138
-лужних трахітів 180
-магнезіальних трахібазальтів 216
-мелілітитів 261
-мелілітових лампрофірів 258
-мелілітолітів 258
-монцодіоритів 160
-монцонітів 160
-орендитів 178
-основних лампроїтів 227
-основних лампрофірів 227
-основних фоїдитів 232
-основних фоїдолітів 221
-основних фонолітів 232
-основних фельдшпатоїдних
сієнітів 226
-пантелеритів 138.
-перидотитів 240
-піжонітових базальтів 208

-пікритів 243
-пікробазальтів 207
-піроксенітів-горнблендитів 195
-ріодацитів 115
-ріолітів 115
-сієнітів 160
-сієногранітів 126
-слюдяних олівінітів 247
-сублужних базальтоїдів 216
-сублужних габроїдів 215
-сублужних гранітів 128
-сублужних лейкогранітів 129
-сублужних лампрофірів 249
-сублужних пікритів 250
-сублужних піроксенітів 215
-сублужних перидотитів 249
-сублужних ультрамафітів 249
-трахіандезитів-кварцових
латитів 167,170
-трахібазальтів 219
-трахібазальтів-латитів 167
-трахідацитів 132
-трахіріодацитів 132
-трахіріолітів 132
-трахітів 171
-ультраосновних лампроїтів 258
-ультраосновних фоїдитів 256
-фельдшпатоїдних сієнітів 176
-фоїдових лампрофірів 258
-фонолітів 180
Мармури 396
Метабазити 428, 432, 443
Метаморфічні фації 409
Метапеліти 419, 426
Мігматит 465, 467
Мігматит-плутони 477
Мілоніти 463
Мінерали
-акцесорні 20
-випадкові 22

-високобарні 507
-вторинні 22
-головні 19
-другорядні 20
-ксеногенні 22
-кремнезему 23
-мафічні (фемічні) 20
-породотвірні 19
-постеріорні 21
-реакційні 66
-салічні 19
Мінерали діафторезу 337 Мінерали
метаморфічних
порід 353, 361
Мінеральні асоціації 412, 414
417, 479
Мінеральні фації 332, 410, 419, 420
Мірмекіти 67, 372
Метаморфізм 334
Метаморфізму фактори 344
Метаморфізму типи 335
Метаморфізм алохімічний 336,
337, 339
Метаморфізм ізохімічний 336, 338
Метасоматичні породи 406, 473
Метасоматизм 450, 474, 477, 478
Небуліти 468
Неки (жорловини) 283
Обеліски 274 Обсидіани 118
Ортопороди 329
Офіолітові асоціації 199, 210,
211, 241, 322
Палінгенез 406
Парагенезис мінералів 350, 360
Парапороди 329, 404
Пегматити 76, 107, 113, 130
Перліти 118
Пертити 66
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Петрогенний елемент 34
Пілоу-лави 205
Пірокластичні породи 274
Планарні тріщини 507
Планарні деформації 507
Плато
-базальтове 275
-ігнімбритове 276
Плутонічні породи 290 Подушкові
лави 205
Покрови 269
Політектоніти 464
Попіл 123, 158, 231
Порфіробласти 364, 365
Порфірові вкрапленики 23, 57
Порфіроподібні вкрапленики 57
Пропіліти 477, 480, 494
Псевдотахіліти 404, 461
Потоки 270
-агломератові 274
Рапаківі128
Рестити 406, 425, 428, 430
Роговики 101
Стратовулкан 276
Серпентиніти 455, 493
Сімплектит 372
Силікатні мармури
(кальцифіри) 396
Сили 281
Скарни вапнисті 480, 482, 487
Скарни магнезіальні 480, 482
Сланці 393
Спіліти 207
Стратовулкан 276
Структури гірських порід
-агпаїтова 65, 70
-алотріоморфнозерниста 64
-антипертити 67
-аплітова 65
-афанітова 245
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-варіолітова 54
-вінцева 66
-вітрофірова 44
-габрова 65
-гіалінова 45
-гіалокристалічна 45
-гіалопілітова 45
-гігантокристалічна 55
-гіпідіоморфнозерниста 64
-гранітова 64
-графічна 67
-дрібнокристалічна 55
-друзитова 66
-евмагматична 43
-інтерсертальна 46
-крупнокристалічна 55
-кумулятивна 43
-мікролітова 45
-монцонітова 65
-ортофірова 54
-офітова 56
-панідіоморфнозерниста 64
-пегматитова 67
-пертитова 66
-пілотакситова 46
-пойкілітова 67
-пойкілоофітова 56
-порфірова 57
-порфіроподібна 57
-прихованокристалічна 54
-сидеронітова 65
-середньокристалічна 55
-склувата 44
-спілітова 46
-спініфекс 245
-сферолітова 54
-тонкокристалічна 55
-трахітова 46
-фельзитова 54
-фонолітова 55
Структури метаморфічних порід
-бластопорфірова 383

-геліцинова 365
-гетеробластова 364
-гранобластова 368
-діабластова 368
-дрібнокристалічна 364
-друзитова 372
-катакластична 372
-крупнокристалічна 364
-лепідобластова 371
-лінзоподібна 378
-метасоматична 385
-мілонітова 377
-мозаїчна 368
-нематобластова 372
-очкова 378
-пойкілобластова 372
-порфіробластова 364
-рекристалізаційна 380, 382
-реліктова 378, 383
-роговикова 368
-середньокристалічна 364
-стільникова 368
-тектонобластова 380
-фібробластова 371
-флазерна 378
-цементна 376
Текстури магматичних порід
-кульова (сферична) 77
-лінійна 79
-масивна 76
-міаролітова (друзитова) 76
-мигдалекам'яна 76
-однорідна 76
-пемзова 76
-пориста 76
-пузирчаста 76
-смугаста 79
-такситова 76
-трахітоїдна 79
-флюїдальна 79

Текстури метаморфічних порід
-брекчієподібна 390
-вузлувата 390
-залишкова 391
-лінійна 388
-масивна 390
-очкова 388
-плойчаста 388
-плямиста 390
-сланцювата 388
-смугаста 390
-стеблиста 388
Тектити 508
Тектоніти 406
Тектонобластити 462
Тектонокластити 459
Тектонопластити 464
Типи мігматитів 468
Туфи 158
Ультрамафіти
-основні 158
-ультраосновні 236
Факоліти 283
Фактори метаморфізму 344
Фації метаморфізму 411
Філіт 393, 438
Феніти 481
Філоніти 463
Флюїди 347
Формації метасоматичні 480
Хоноліти 283
Центральні інтрузії 285
Чарнокіти 111
Штоки 284
Щитоподібні вулкани 212
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