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ПАЛЕОАРХЕЙ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ УКРАИНСКОГО ЩИТА 

ПО ДАННЫМ U&Pb МЕТОДА (3,6—3,2 МЛРД ЛЕТ)

На Украинском щите палеоархейские образования (3,6—3,2 млрд лет) установлены на двух участках — в Орехо'

во'Павлоградской межблоковой зоне и Гайворон'Завальевской структуре Днестровско'Бугского мегаблока.

Древнейшие ассоциации пород этих районов имеют много общего, близки их геологические разрезы, устанав'

ливается сходство в петрологическом отношении — тоналиты, метатоналиты, эндербиты, различного состава

гнейсы, как правило, гранулитовой или высокотемпературной амфиболитовой фации метаморфизма.

E'mail: bibikova@geokhi.ru

Краткая геологическая характеристика Орехо�
во�Павлоградской структуры. Палеоархейские

образования достоверно датированы на двух

участках — Новопавловском и Васильковском,

расположенных в Орехово'Павлоградской

шовной зоне. Орехово'Павлоградская шовная

зона разделяет Среднеприднепровский и

Приазовский мегаблоки и характеризуется

сложным геологическим строением [1, 8]. В ее

пределах геологами закартированы разновоз'

растные и различные по геологическому стро'

ению структуры.

Среди метаморфических образований вы'

деляются палеоархейские гранулит'гнейсовые

комплексы, мезоархейские зеленокаменные

ассоциации и палеопротерозойские осадочно'

вулканогенные толщи [5, 6, 11—13]. Речь идет

прежде всего о таких структурах, как Новопав'

ловская, Васильковская и Новогоровская

(рис. 1).

Именно в Орехово'Павлоградской зоне ра'

нее были выявлены наиболее древние породы

восточной части Украинского щита (УЩ). Это

тоналиты, мафиты и эндербиты новопавлов'

ского комплекса, где определен возраст цир'

конов древнее 3,6 млрд лет [2—4, 14, 15, 18].

Значение возраста 3,4 млрд лет также было по'

лучено классическим уран'свинцовым изо'

топным методом по тоналитам и эндербитам

новопавловского комплекса (табл. 1). Наибо'

лее древние даты (3,6 млрд лет), полученные

по тоналитам, интерпретировались как геоло'

гические события, отвечающие процессам

магматизма, а даты 3,4 млрд лет — метамор'

фическим преобразованиям тоналитов в усло'

виях высокотемпературного гранулитового

метаморфизма.

Тоналиты Васильковского участка картиру'

ются в виде полос или тектонических линз

среди метаморфических породных ассоциа'

ций волчанской толщи [9, 10]. Объективное

картирование этих тоналитов осложнено их

многократными преобразованиями как текто'

ническими, так и метаморфическими процес'

сами. Самые поздние процессы переработки

датированы по Sm'Nd минеральной изохроне

и U'Pb методом по монациту около 2 млрд лет,

что доказано структурно'петрологическими

исследованиями, проведенными в 2008 г. [7,

13]. Эти исследования показали, что тоналиты

подвергались нескольким этапам деформации

и метаморфизма с увеличением степени пере'

работки в направлении с севера на юг Орехо'

во'Павлоградской зоны. Эти процессы приве'
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ли к формированию или преобразованию то'

налитов в гранат'биотитовые гнейсы высокой

степени метаморфизма.

Геологические разрезы Новопавловской и

Васильковской структур во многом аналогич'

ны и отнесены в хроностратиграфической схе'

ме докембрия УЩ к новопавловской толще

палеоархейской эры и волчанской толще ме'

зоархей'палеопротерозойского возраста [13].

Породы новопавловской толщи вскрыты

буровыми скважинами Васильковского про'

филя, а также выходят на дневную поверх'

ность в районе урочища Белая Скала. Они

слагают согласные с общим простиранием ли'

нейно вытянутые полосы шириной 100—150 м

и протяженностью 10—14 км [9, 10].

Новопавловская толща сложена преимуще'

ственно амфибол'пироксен'плагиоклазовы'

ми кристаллосланцами, биотитовыми, пирок'

сен'биотитовыми, амфибол'биотитовыми,

амфиболовыми, пироксеновыми, амфибол'

пироксеновыми, амфибол'пироксен'биоти'

товыми, гранат'биотитовыми, гранат'амфи'

бол'биотитовыми гнейсами. Гнейсы составля'

ют 2/3 разреза. Мощность новопавловской

толщи в районе Васильковского профиля око'

ло 2000 м. Новопавловская толща перекрыва'

ется волчанской свитой, состоящей из квар'

цитов и глиноземистых гнейсов. Тела и буди'

нированные линзы тоналитов приурочены к

нижней новопавловской толще [9, 10].

Геологическое положение исследуемых то'

налитов показано на схематической геологи'

ческой карте (рис. 2). Для изотопных исследо'

ваний выделены цирконы из двух проб: 99'163

(тоналит), 99'156 (гранат'биотитовый гнейс).

Минеральный состав тоналита (пр. 99'

163), %: плагиоклаз — 79, кварц — 12—15, био'

тит — 4—6, гранат, циркон, апатит, рудный.

Химический состав тоналита, %: SiO2 —

66,76; TiO2 — 0,66; Al2O3 — 14,85; Fe2O3 —

0,72; FeO — 2,80; MnO — 0,05; MgO — 1,36;

CaO — 4,95; Na2O — 4,70; K2O — 1,90; S — сле'

ды; P2O5 — 0,18; H2O — 0,01; п. п. п. — 0,76;

сумма — 99,70.

Минеральный состав гранат'биотитового

гнейса (пр. 99'156), %: гранат — 3—5; биотит

(буровато'зеленый) — 5; кварц — 15; плагиок'

лаз — 75; апатит и циркон — в единичных зер'

нах. В плагиоклазе наблюдаются мелкие анти'

пертитовые вростки КПШ. 

Химический состав, %: SiO2 — 69,06; TiO2 —

0,52; Al2O3 — 14,06; Fe2O3 — 3,32; FeO — 2,16;
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта Орехово'

Павлоградской структуры (Б.З. Берзенин и др., 2003,

с упрощениями): 1 — новопавловская толща; 2 — вол'

чанская толща; 3 — новогоровская толща; 4 — мо'

лочанская толща; 5 — интрузии ультрабазитов; 6 —

плагиомигматиты; 7 — интрузии микроклиновых

гранитов; 8 — тектонические разломы. Участок: I —

Васильковский, II — Новопавловский
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MnO — 0,01; MgO — 1,35; CaO — 3,37; Na2O —

4,60; K2O — 1,20; S — следы; P2O5 — 0,22;

CO2 — следы; H2O — 0,14; п. п. п. — 0,38; сум�

ма — 100,39.

Внутреннее строение циркона из тонали'

тов (пр. 99'163) и гранат'биотитовых гнейсов

(пр. 99'156) показано на рис. 3, а—г.

Рис. 2. Схематическая геологическая карта Васильковского участка (А.И. Некряч, 1980, с изменениями). Гнейсы:

1 — биотитовые, 2 — амфибол'биотитовые и амфиболовые, 3 — пироксен'биотитовые, 4 — пироксен'амфибол'

биотитовые, 5 — гранат'биотитовые, 6 — гранат'силлиманит'биотитовые; 7 — амфиболиты; 8 — пироксеновые

амфиболиты; 9 — кварциты пироксен'магнетитовые; 10 — кварциты безрудные; 11 — гранат'кварцевые породы

(гранулиты); 12 — плагиограниты и плагиомигматиты

Номер

пробы
Порода

Географическая при'

вязка

Стратиграфическая

привязка
U'Pb возраст

Датируемый

процесс

Литературный

источник

2933

15532

15532

18106а

99'163

99'156

Апопироксенит

Тоналит

"

Эндербит

Тоналит

Гнейс гранат'био'

титовый

Новопавловский

участок

То же

"    "

"    "

Васильковский

участок

То же

Новопавловский

комплекс

"

"

"

"

"

3680 ± 60

3660 ± 70

3410 ± 30

3360 ± 70

3400 ± 25

3085 ± 8

Магматизм

"

Метаморфизм

"

Магматизм

Метаморфизм

[2, 13, 18]

[2, 13, 18]

[2, 13, 18]

[13]

[13]

[13]

Таблица 1. Результаты геохронологических исследований палеоархейских цирконов 
из пород Орехово�Павлоградской зоны
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Методика измерения уран�свинцового отно�
шения (SHRIMP ) и результаты датирования. U'

Pb датирование цирконов проведено на ион'

ионном микрозонде SHRIMP�II в Центре изо'

топных исследований ВСЕГЕИ им. А.П. Кар'

пинского.

Отобранные вручную зерна цирконов были

имплантированы в эпоксидную смолу вместе

с зернами цирконовых стандартов TEMORA и

91500. Далее зерна цирконов были сошлифо'

ваны и приполированы приблизительно на

половину своей толщины. Затем на шайбу на'

носилось золотое покрытие в установке катод'

но'вакуумного распыления в течение 1 мин

при силе тока 20 mА. Для выбора участков (то'

чек) датирования на поверхности зерен ис'

пользовались оптические (в проходящем и от'

раженном свете) и катодолюминесцентные

изображения, отражающие внутреннюю

структуру и зональность цирконов. Накопле'

ние катодолюминесцентных изображений

проводилось на сканирующем электронном

микроскопе CamScan MX2500. Рабочее рассто'

яние составляло 28 mm, ускоряющее напря'

жение — 15 kV, ток практически полностью

сфокусированного пучка на цилиндре Фара'

дея — 10 nА.

Измерения U'Pb отношений на SHRIMP'II

проведены по методике, описанной в работе

[20]. Интенсивность первичного пучка моле'

кулярных отрицательно заряженных ионов

кислорода — 4 nА, диаметр пятна (кратера) —

~ 30 мкм. Обработка полученных данных осу'

ществлялась с использованием программы

SQUID [17]. U'Pb отношения нормализова'

лись на значение 0,0668, приписанное станда'

ртному циркону TEMORA, что соответствует

возрасту этого циркона 416,75 млн лет [16].

Погрешности единичных анализов (отноше'

ний и возрастов) приводятся на уровне одной

Рис. 3. Фото циркона: а, б — тоналиты (пр. 99'163); в, г — гранат'биотитовые гнейсы (пр. 99'156)
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сигмы, погрешности вычисленных конкорда'

нтных возрастов и пересечений с конкорди'

ей — на уровне двух сигм [19].

Из двух выделенных проб измерены 31 точ'

ка цирконов: 17 — из пр. 99'163 и 14 — из пр.

99'156. Аналитические данные приведены в

табл. 2, а на рис. 4 показано положение изме'

ренных точек цирконов на диаграмме с кон'

кордией.

Цирконы в обеих пробах имеют сходное

строение. Они, как правило, состоят из зо'

нального ядра или центральной части и незо'

нальной оболочки. Содержание урана заметно

выше в цирконах из тоналита 99'163 (от 100 до

2500 ppm), величина торий'уранового отно'

шения, соответственно, ниже. Ядра цирконов

имеют значительно более высокое содержание

урана, чем оболочки. Большинство зерен цир'

кона несут следы перекристаллизации.

На рис. 4 и в табл. 2 приведены результа'

ты измеренных зерен, которые указывают,

что намечается несколько возрастных групп

цирконов, имеющих зональное строение.

Центральные части зерен имеют возраст око'

ло 3500 млн лет. Конкордантный возраст —

3503 ± 12 млн лет. В пробе 99'156 одно зональ'

ное зерно (4) возрастом 3500 млн лет содер'

жало внутри ядро, возраст которого — около

3640 млн лет.

Вторая группа изотопных дат составила

3400 млн лет. В нее вошли сильно удлиненные

(рис. 3, б), а также призматические зерна цир'

кона, несущие следы перекристаллизации.

Промежуточные светлые оболочки на цир'

конах имеют возраст 2863 ± 22 млн лет, внеш'

ние малоурановые — около 2100 млн лет (зер'

но 9, пр. 99'163; зерно 10, пр. 99'156).

Таким образом, как тоналиты, так и гранат'

биотитовые гнейсы, сформировавшиеся, ве'

роятнее всего, по тоналитам, имеют возраст

3500 млн лет. Около 3400 млн лет назад прои'

зошло магматическое и/или метаморфическое

событие, в ходе которого образовалась новая

генерация длиннопризматических зерен цир'

кона и имела место перекристаллизация маг'

матических зерен ранней генерации.

Можно полагать, что проявилось несколь'

ко этапов метаморфизма: около 3400, 2860 и

2100 млн лет назад. По возрасту тоналиты Ва'

сильковского участка Орехово'Павлоград'

ской полосы сопоставимы с тоналитами ново'

павловского комплекса, датированными ра'

нее (табл. 1).

Выводы. I. На сегодня уран'свинцовым

классическим и ионно'ионным (SHRIMP)

методами однозначно палеоархейские (3,6—

3,2 млрд лет) даты установлены на двух учас'

тках — в Орехово'Павлоградской межбло'

ковой зоне восточной части (Новопавловский

и Васильковский участки), и в Гайворон'

Завальевской структуре Днестровско'Бугско'

го мегаблока западной части Украинского

щита [13].

Как уже отмечалось, в хроностратиграфи'

ческом и петрологическом отношении пород'

ные ассоциации этих районов близки. В их

составе преобладают гнейсы, как правило,

гранулитовой или высокотемпературной ам'

фиболитовой фации метаморфизма.

II. Циркон преимущественно имеет слож'

ное строение. Устанавливается в ядрах магма'

тическая, по периферии — метаморфическая

зональность. Магматический циркон более

обогащен ураном. Поздние разновидности

циркона присутствуют как во внешних обо'

лочках, так и в виде самостоятельных кристал'

лов (рис. 3, б).

III. На основе комплексного U'Pb датиро'

вания циркона установлена полициклическая

история формирования породных ассоциаций

Орехово'Павлоградской тектонической зоны и

Хащевато'Завальевской структуры Днестров'

ско'Бугского мегаблока, вызванная такими

процессами: 1 — 3,6—3,5 млрд лет — магма'

тизм (тоналиты, базиты); 2 — 3,4—3,2 млрд

лет — метаморфизм (эндербиты, кристалло'

сланцы); 3 — 3,2—2,8 млрд лет: а) Орехово'

Рис. 4. Диаграмма с конкордией для цирконов из то'

налита пр. 99'163 (залитые эллипсы) и гранат'биоти'

тового гнейса пр. 99'156 (незалитые эллипсы)



Павлоградская зона — ассоциация пород зе'

ленокаменной фации метаморфизма, б) Днес'

тровско'Бугский мегаблок — ассоциация

пород гранулитовой фации метаморфизма;

4 — 2,1— 2,0 млрд лет — метаморфизм глино'

земистых гнейсов, кварцитов в неоархее, па'

леопротерозое [17].

IV. В геолого'петрологическом и тектони'

ческом отношениях при формировании по'

родных ассоциаций Орехово'Павлоградской

зоны и Хащевато'Завальевской структуры ве'

дущими процессами, видимо, были аккреци'

онно'коллизионные. С глубинно'аккрецион'

ными процессами связаны магматические ас'

социации пород — ультрамафиты, мафиты,

вулканиты существенно основного состава,

тоналиты. Коллизионные межрегиональные

процессы привели к переработке исходных

пород в метаморфические комплексы высо'

ких ступеней метаморфизма — эндербиты,

гнейсы с парагенезисами минералов высоких

ступеней метаморфизма.
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Проанали'

зированная

точка

206Pbc,

%

U,

ppm

Th, 

ppm
232Th/238U

206Pb,*

ppm

Возраст Сте'

пень

дискор'

дант'

ности,

%

207Pb*/235U ±,

%

206Pb*/238U ±,

%
Rho

206Pb/238U 207Pb/206Pb

Тоналит (пр. 99'163)

UR163.1.1

UR163.2.1

UR163.3.1

UR163.4.1

UR163.5.1

UR163.6.1

UR163.1.2

UR163.7.1

UR163.8.1

UR163.9.1

UR163.11.1

UR163.12.1

UR163.13.1

UR163.14.1

UR163.15.1

UR163.16.1

UR163.17.1

1,00

0,19

0,02

0,01

1,00

—

0,04

0,01

0,08

—

0,07

3,17

5,65

0,08

0,01

0,01

0,08

235

381

584

485

272

1413

2470

247

370

94

188

287

1499

195

225

566

277

139

18

128

340

68

179

521

112

220

29

113

140

774

100

159

282

160

0,61

0,05

0,23

0,73

0,26

0,13

0,22

0,47

0,61

0,32

0,62

0,50

0,53

0,53

0,73

0,51

0,60

129

160

353

268

139

451

1000

141

240

31,6

108

145

124

121

151

324

171

3149 ± 45

2566 ± 37

3430 ± 46

3201 ± 44

2982 ± 43

2038 ± 30

2497 ± 35

3284 ± 46

3623 ± 51

2127 ± 36

3303 ± 56

2879 ± 50

558 ± 11

3497 ± 58

3534 ± 58

3291 ± 54

3483 ± 57

3409 ± 11

2864,8 ± 9,8

3394 ± 11

3413 ± 15

3288 ± 27

2105,8 ± 8

3253 ± 12

3501 ± 13

3406 ± 7,6

2148 ± 25

3408 ± 16

3493 ± 26

2635 ± 31

3493 ± 10

3499,4 ± 9,1

3393,8 ± 6,5

3506 ± 10

8

12

–1

7

10

3

30

7

–6

1

3

21

372

0

–1

3

1

25,04 1,9

13,81 1,8

27,66 1,9

25,64 2

21,65 2,5

6,69 1,8

17,03 1,9

28,03 2

29,93 1,9

7,21 2,5

26,59 2,4

23,64 2,7

2,218 2,8

30,24 2,2

30,77 2,2

26,23 2,1

30,33 2,2

0,63 1,8

0,489 1,7

0,702 1,7

0,643 1,7

0,588 1,8

0,3718 1,7

0,473 1,7

0,664 1,8

0,754 1,8

0,3908 2

0,669 2,2

0,563 2,1

0,0904 2,1

0,72 2,1

0,73 2,1

0,666 2,1

0,717 2,1

,933

,945

,922

,874

,726

,966

,910

,910

,967

,813

,901

,784

,753

,956

,964

,981

,954

Гранат�биотитовый гнейс (пр. 99'156)

UR156.1.1

UR156.1.2

UR156.1.3

UR156.2.1

UR156.3.1

UR156.4.1

UR156.4.2

UR156.5.1

UR156.5.2

UR156.6.1

UR156.7.1

UR156.8.1

UR156.9.1

UR156.10.1

0,09

0,04

—

0,03

0,04

0,08

0,05

—

0,10

0,02

0,05

0,03

0,21

0,32

96

409

69

476

288

90

268

352

104

681

210

260

221

201

44

56

1

86

235

68

126

419

1

98

58

79

64

3

0,47

0,14

0,01

0,19

0,84

0,78

0,49

1,23

0,01

0,15

0,28

0,30

0,30

0,02

58,6

238

33,2

274

165

59,3

168

216

50,8

354

123

150

112

77

3446 ± 58

3330 ± 55

2873 ± 53

3307 ± 53

3303 ± 54

3667 ± 65

3531 ± 57

3481 ± 72

2887 ± 52

3052 ± 50

3341 ± 47

3317 ± 46

2986 ± 43

2371 ± 39

3507 ± 13

3425,7 ± 6,5

2860 ± 17

3365,7 ± 6,3

3416,1 ± 7,3

3631 ± 32

3508,2 ± 7,4

3497,9 ± 6,8

2863 ± 15

3244,1 ± 8,9

3292,9 ± 9,7

3393,3 ± 8,7

3395 ± 15

2077 ± 22

2

3

0

2

3

–1

–1

0

–1

6

–1

2

14

–12

29,94 2,3

27,19 2,2

15,81 2,5

25,92 2,1

26,73 2,1

35,2 3,1

30,92 2,2

30,15 2,7

15,94 2,4

21,67 2,1

25,07 1,9

26,48 1,9

23,22 2

7,87 2,3

0,707 2,2

0,676 2,1

0,562 2,3

0,67 2,1

0,669 2,1

0,766 2,3

0,729 2,1

0,716 2,7

0,565 2,2

0,606 2,1

0,679 1,8

0,673 1,8

0,589 1,8

0,4445 2

,931

,981

,913

,981

,976

,748

,975

,987

,927

,964

,946

,954

,879

,838

Таблица 2. U�Th�Pb изотопные данные для цирконов из тоналитов 
Васильковского участка Орехово�Павлоградской зоны

П р и м е ч а н и е. Ошибки 1 сигма Pbc и Pb * соответствуют обычному и радиогенному свинцу; Rho — коэффи'

циент корреляции; поправка введена на измеренное количество 204Pb.
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V. Приведенные данные с учетом результа'

тов предыдущих исследователей [13] указыва'

ют на то, что Днестровско'Бугская и Орехово'

Павлоградская тектонические структуры,

синхронные по времени, и представляют со'

бой полициклические и длительного форми'

рования образования (3,6—2,1 млрд лет). Нам

представляется, что целесообразно их имено'

вать долгоживущими или подвижными текто'

ническими поясами, выполненными ассоциа'

циями пород высоких ступеней метаморфизма.

VI. В целом история формирования от пале'

оархея до палеопротерозоя (3,6—2,0 млрд лет)

долгоживущих подвижных Орехово'Павлог'

радского и Днестровcко'Бугского поясов ни'

чего общего не имеет с другими межблоковы'

ми структурами Украинского щита. Орехово'

Павлоградская межблоковая структура в пет'

ролого'тектоническом отношении отличается

от межблоковой рифтогенной Криворожско'

Кременчугской зоны, на сегодня наиболее

полно изученной как в тектоническом, геоло'

гическом, так петрологическом и геохроноло'

гическом отношениях. 
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РЕЗЮМЕ. На Українському щиті палеоархейські утворення (3,6—3,2 млрд рр.) встановлені на двох ділянках — у

Оріхово'Павлоградській міжблоковій зоні і Гайворон'Заваллівській структурі Дністровсько'Бузького мегаблоку.

Найдавніші асоціації порід цих районів мають багато спільного, близькі їхні геологічні розрізи, встановлюється

подібність у петрологічному відношенні — тоналіти, метатоналіти, ендербіти, різного складу гнейси, як прави'

ло, гранулітової або високотемпературної амфіболітової фації метаморфізму.

SUMMARY. Paleoarchean formations (3.6—3.2 Ga) have been established in two plots — in the Orekhovo'Pavlograd

interblock zone and in Gaivoron'Zavalie structure of the Dniester'Bug megablock of the Ukrainian Shield. The most

ancient rock associations in those regions have much in common, their geological cross'sections are similar, their resem'

blance in respect of petrology is at the stage of determining — tonalities, metatonalites, enderbites, gneisses of different

composition as a rule of granulite or high'temperature amphibolite facies of metamorphism.
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При изучении фотолюминесценции низкохромистых пиропов и гроссуляров (в том числе и цаворитов) установ'

лено несколько структурно неэквивалентных центров излучения Cr3+. Спектральное положение (ν) и значение

величины расщепления (∆R) R'линий этих центров в спектрах излучения гроссуляров и пиропов существенно

различаются. Спектроскопические параметры основного типа центров (тип I) в пиропе и гроссуляре, соответ'

ственно, равны, см–1: νR1 = 14592, νR2 = 14655, ∆R = 63 и R1 = 14290, νR2 = 14382, ∆R = 92. Такое различие в

спектральном положении R'линий объясняется существенным различием параметров кристаллического поля

Cr3+ в изученных минералах. С другой стороны, увеличенное значение ∆R, также как и формирование несколь'

ких неэквивалентных центров излучения Cr3+ в обоих гранатах обусловлено, вероятнее всего, замещениями

OH→O (особенно в гроссулярах) в разных структурных позициях.

МІНЕРАЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ
MINERALOGICAL JOURNAL
(UKRAINE)

Введение. Минералы группы гранатов как

важные породообразующие минералы земной

коры и верхней мантии, характеризующиеся

исключительным разнообразием состава всле'

дствие образования их многокомпонентных

твердых растворов, вполне заслуженно стали

одним из популярных объектов спектроско'

пических исследований. Многие примеры ус'

пешного использования рамановской, ИК',

рентгеновской, мёссбауэровской, ЯМР' и оп'

тической спектроскопии в познании кристал'

лохимических особенностей, физических

свойств и термодинамических характеристик

силикатных гранатов приведены в обстоятель'

ном обзоре Ч.А. Гайгера [13].

В то же время исследования люминесцент'

ных характеристик природных гранатов, несу'

щих уникальную информацию об изоморфиз'

ме и поведении ряда примесных элементов в

кристаллической решетке этих минералов, ог'

раничиваются единичными фрагментарными

данными. В частности, в вышедшей еще в

1932 г. фундаментальной работе О. Дойчбайна

[11], посвященной исследованию люминес'

ценции ионов Cr3+ в минералах, приведены

данные о спектрах излучения этих ионов в

природном уваровите из Трансвааля (Ю. Аф'

рика). Содержание хрома в изученном образце

в этой работе не приводится, однако, судя по

спектральному положению R'линий в спект'

ре излучения (νR1 = 14252 см–1, νR2 = 14346

при 293 K) и величине их расщепления (∆R =

= 94 см–1), автором был исследован относи'

тельно низкохромистый член изоморфного

ряда гроссуляр — уваровит (ниже). В работах

М. Чайи и З. Мазурака [9, 10, 20, 21] обсужда'

ются спектры люминесценции ионов Cr3+ в

хромсодержащих гроссуляре (0,025 вес. %

Cr2О3) и цаворите (V, Cr'гроссуляр, 0,25 вес. %

Cr2О3). Данные этих авторов (νR1 = 14286—

14278 см–1, νR2 = 14343—14346, ∆R = 60—65

при 293 K) существенно расходятся с результа'

тами, полученными О. Дойчбайном, что пот'

ребовало ревизии имеющихся литературных

данных по люминесценции Cr3+ в кальций'

алюминиевых гранатах. Кроме того, люми'

несценция ионов Cr3+ в магний'алюминие'

вых гранатах — пиропах до настоящего време'

ни вообще не исследована.

Образцы и методы исследования. Образцами

для исследования люминесценции ионов Cr3+

в гранатах послужили низкохромистые раз'

ности гроссуляра — G'1 из месторождения Ас'
© А.Н. Таращан, А.Н. Платонов, 
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бестос (Квебек, Канада), С'1834 из Слюдянки

(Забайкалье, Россия) и V3+, Cr3+'цаворита С'1

из Кении. Магний'алюминиевые гранаты бы'

ли представлены пиропом У'298 (86,6 мол. %

Ру) из алькремитов трубки Удачная (Якутия,

Россия), а также образцом синтетического

низкохромистого пиропа В006, детально опи'

санного в работе [15]. Ниже приведены крис'

таллохимические формулы изученных образ'

цов, рассчитанные по результатам электрон'

но'зондового анализа [15, 17].

Гроссуляр G'1: 

(Ca2,99Mn0,005)(Al1,950Cr0,023Fe3+
0,020Ti0,006)×

×Si2,975Al0,025O12;

Гроссуляр С'1834: 

(Ca2,912Fe2+
0,104Mn0,028)(Al1,921Cr0,076Ti0,008)×

×Si2,882Al0,118O12;

Цаворит C'1: 

(Ca3,11Mg0,006Mn0,024) (Al1,898V0,079Cr0,012 ×

×Fe3+
0,007)Si2,986O12;

Пироп У'298:

(Mg2,596Fe2+
0,332Ca0,074Mn0,012)(Al1,952Cr0,017)×

×Si3,015O12;

Пироп B006: 

(Mg2,98(5)(Al1,93(3)Cr0,04(4))Si3,03(3)O12.

Кроме того, с применением оптической

спектроскопии были изучены образцы при'

родных уваровитов: 56д (Cr3+ = 1,05 а. ф. е.) и

55д (Cr3+ = 1,49 а. ф. е.) из терригенных отло'

жений Припятского вала (Беларусь) с целью

оценки спектральных характеристик широких

полос поглощения и R'линий ионов Cr3+ в их

оптических спектрах. С этой же целью был по'

лучен спектр оптического поглощения гроссу'

ляра G'1.

Спектры фотолюминесценции исследова'

лись в спектральной области 400—1000 нм при

температуре 300 и 77 K на спектрофотометрах,

собранных на базе дифракционных монохро'

маторов МУМ'1 и МДР'23. В качестве источ'

ников фотовозбуждения люминесценции ис'

пользованы ртутная лампа высокого давления

ДРШ'250 и кварц'галогенная лампа накали'

вания КН'100, излучение которых с помощью

линз и светофильтров УФС6'3 и ФС'1(3) нап'

равлялось на образец, находящийся в крио'

стате. Перед входной щелью дифракцион'

ных монохроматоров были установлены запи'

рающие светофильтры, пропускающие только

люминесцентное излучение. Свечение крис'

таллов фокусировалось на щель дифракци'

онного монохроматора МУМ'1 (дисперсия

~3 нм/мм), с помощью которого выделялись

исследуемые полосы или линии излучения,

регистрируемые с использованием сменных

фотоумножителей ФЭУ'100 и ФЭУ'62. Полу'

ченные спектры излучения оцифровывали с

помощью компьютера с внесением поправок

на неравномерную спектральную чувстви'

тельность установок, которые были получены

с помощью эталонных ламп СИ с известным

распределением энергии излучения в области

спектра 350—1000 нм.

Спектры оптического поглощения изучен'

ных образцов гранатов были получены при

комнатной температуре на микроспектрофо'

тометре ZEISS UMSP'80 (Технический Уни'

верситет Берлина, Германия) в спектральном

диапазоне 35000—12000 см–1. Входная и изме'

рительная апертуры имели диаметр 30 и 21 мкм

соответственно. Спектральная ширина щели

и шаг измерения составляли 1 нм. Спектры

изучаемых образцов усреднялись по 20 ска'

нированиям.

Оптические спектры поглощения цаворитов

в диапазоне 350—750 нм (28500—13300 cм–1)

записывали на однолучевом микроспектрофо'

тометре, созданном на базе трехрешеточного

монохроматора SpectraPro'275 и поляризаци'

онного микроскопа MИН'8, оснащенного

объективом и конденсатором Ultrafluars 10Х.

Спектральный шаг составлял 1, 2 и 3 нм в ди'

апазонах 350—730, 730—1000 и 1000—1500 нм

соответственно. Ширина оптической щели

при этом не превышала 1 нм. Диаметр свето'

вого зонда составлял 20 или 50 мкм.

Для объективного разложения полученных

спектров на элементарные полосы поглоще'

ния и количественного определения их спект'

роскопических параметров (энергии, интен'

сивности и полуширины) применялась прог'

рамма Peakfit 4.0 (Jandel Scientific).

Результаты исследования и их обсуждение.

Cреди хромсодержащих минералов гранаты

отличаются наименьшей способностью к лю'

минесценции. Об этом свидетельствуют как

наличие в литературных источниках лишь еди'

ничных фактов о люминесценции природных

гранатов, так и наши попытки найти достаточ'

ное количество люминесцирующих образцов,

представляющих их разновидности. Нам уда'
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лось зарегистрировать заметное красное све'

чение ионов Cr3+ лишь в нескольких описан'

ных выше образцах. Наиболее интенсивно

среди них люминесцируют синтетический пи'

роп В006 и гроссуляр G'1, несколько слабее —

цаворит С'1 и совсем слабо — пироп У'298 и

гроссуляр С'1834. Такое слабое свечение двух

последних образцов, содержащих не меньшее

количество хрома, чем остальные, обусловлено,

вероятнее всего, присутствием в их составе в

достаточном количестве примесных ионов

железа, выступающих, как известно, в качест'

ве гасителей люминесценции. 

Следует отметить, что фотолюминесценция

трехвалентного хрома в гранатах, как и в дру'

гих минералах [4], наиболее эффективно воз'

буждается в двух собственных полосах погло'

щения ионов Cr3+, обусловленных электрон'

ными переходами 4А2→
4Т1 (ν2'полоса) и 4А2→

→4Т2 (ν1'полоса). Аналогичные полосы наб'

людаются и в спектрах возбуждения люми'

несценции. Их спектральное положение (для

гроссуляра ν2 = 435 нм (22990 см–1), ν1 = 605

(16530), для пиропа ν2 = 406 (24630), ν1 = 555 нм

(18000 см–1)) точно соответствует положению

полос Cr3+ в спектрах поглощения изученных

гранатов (ниже), но в отличие от последних

более интенсивна длинноволновая полоса пе'

рехода 4Т2.

Спектры фотолюминесценции изученных

хромсодержащих гранатов при стационарном

возбуждении, представленные на рис. 1—3,

состоят из ряда линий разной интенсивности

и ширины (пироп), наложенных на широкую

Рис. 1. Спектр фотолюминесценции Cr3+ в пиропе

В006 при 300 K (пунктирная линия) и 77 K (сплош'

ная линия). Возбуждение в полосе поглощения λmax =

= 435 нм (переход → 4Т1g). Интенсивность спектра

при 300 K (1) увеличена в 5 раз

Рис. 2. Спектр фотолюми'

несценции Cr3+ в гроссу'

ляре G'1 при 300 K (кри'

вая 1) и 77 K (кривая 2).

Возбуждение в полосе

поглощения λmax = 435 нм.

На врезке показано поло'

жение R'линий различ'

ных типов центров Cr3+.

Интенсивность спектра

при 300 K (1) увеличена в

10 раз
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бесструктурную полосу, как это имеет место в

случае гроссуляра (рис. 2) и цаворита (рис. 3).

Эти линии и полосы обусловлены разными

электронными переходами в ионах Cr3+. Ли'

нейчатые спектры люминесценции гранатов,

как характерно для ионов трехвалентного

хрома в октаэдрических кристаллических по'

лях [4, 5], состоят из разных по своей природе

групп линий — двух R'линий разной интен'

сивности, обусловленных электронными пе'

реходами в основное состояние 4А2 с двух по'

дуровней расщепленного в кристаллическом

поле 2Е'состояния (Е
�

и 2А
�
) (так называемые

бесфононные (БФЛ) или нуль'фононные пе'

реходы, ν0), и более слабых и широких линий,

обусловленных фононными повторениями тех

же бесфононных переходов (колебательные

или вибронные полосы), которые, как прави'

ло, смещены по отношению к R'линиям в

длинноволновую сторону спектра (стоксовы

полосы). Величина расщепления 2Е'состоя'

ния, определяемая из спектров излучения как

расстояние между двумя R'линиями, ∆R, ха'

рактеризует степень искажения координаци'

онного Cr'полиэдра и практически не зависит

от Dq [5]. При температуре 300 K и выше эти

полосы наблюдаются и в более коротковолно'

вой области спектра (антистоксовы полосы).

Широкая бесструктурная полоса излучения

возникает вследствие излучательного элект'

ронного перехода 4Т2→
4А2.

Рассматривая структуру полученных спект'

ров фотолюминесценции, можно увидеть, что

они существенно различаются для магниевых

и кальциевых гранатов. Так, спектры пиропов

независимо от температуры образца, при ко'

торой проводились измерения, представлены

только набором линий разной ширины и ин'

тенсивности: при 300 K — R'линиями с мак'

симумами 683,5 нм, 14630 см–1 (R2) и 686,5 нм,

14567 см–1 (R1), полуширина которых ~ 25 см–1,

и расположенных по обе стороны от них более

слабых стоксовых и антистоксовых вибронных

полос (рис. 1, пунктирная линия); при 77 K —

линиями R2 (14655 см–1) и R1 (14592 см–1) с

полушириной ≈6 см–1 и более узкими виб'

ронными полосами с полушириной ≈20 см–1

только в стоксовой области (рис. 1, сплошная

линия). Кроме того, в низкотемпературном

спектре пиропа В006 присутствует довольно

интенсивная линия с максимумом 14450 см–1,

которая может быть отнесена к парам Cr'Cr

(N1'центры). Интенсивность линий этих пар'

ных центров быстро падает при повышении

Рис. 3. Спектр фотолюми'

несценции Cr3+ в цавори'

те С'1 при 300 K (пунк'

тирная линия) и 77 K

(сплошная линия). Воз'

буждение в полосе погло'

щения λmax = 435 нм. На

врезке показано положе'

ние R'линий различных

типов центров Cr3+. Ин'

тенсивность спектра при

300 K увеличена в 10 раз
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температуры и при Т = 300 K они практически

исчезают на фоне интенсивного спектра оди'

ночных центров хрома.

В спектрах фотолюминесценции кальцие'

вых гранатов при комнатной температуре

присутствует довольно широкая 4Т2'полоса,

на которую накладывается линейчатый спектр

(рис. 2, 3, пунктирная линия). Форма и спект'

ральное положение ее (λmax≈715 нм, νmax≈
≈14000 см–1) хорошо соответствуют зеркаль'

ному отображению U'полосы (ν1) поглощения

Cr3+ в гроссуляре и цаворите (4А2→
4Т2'пере'

ход со стоксовским сдвигом 2560 см–1). Отно'

сительная интенсивность и структура широ'

кой полосы излучения (FWHM = 1500 см–1)

примерно одинакова для всех изученных

образцов.

С понижением температуры до 77 K струк'

тура спектров излучения гроссуляра и цавори'

та существенно меняется (рис. 2, 3, сплошная

кривая): происходит полное вымораживание
4Т2'полосы, резко возрастает интенсивность

всех линий (особенно R'линий), а положение

их максимумов, как и в случае пиропов, нез'

начительно (примерно на 0,6—0,8 нм) смеща'

ется в коротковолновую сторону (температур'

ный сдвиг). Величина расщепления ∆R при

этом не меняется. Спектральное положение в

спектрах излучения гроссуляра и цаворита

при одной и той же температуре практически

полностью совпадает (отклонения в пределах

0,1—0,2 нм). Представленные в табл. 1 данные

показывают, что R'линии и компоненты коле'

бательной структуры в спектрах излучения

кальциевых гранатов несколько уширены по

сравнению со спектрами Cr3+'центров в пи'

ропе и других хромсодержащих минералах

(шпинели, рубине, изумруде). Это может

бытьвызвано несколькими факторами: неод'

нородным уширением линий, частичным или

полным разупорядочением структуры и нало'

жением слабо разрешенных линий от струк'

турно'неэквивалентных центров Cr3+. Несом'

ненно, все эти факторы вносят свой вклад в

уширение линий излучения Cr3+ в природных

гранатах, но следует обратить особое внима'

ние на последний из них. Влияние третьего

фактора — наложения (или смещения) близко

расположенных линий разных неэквивалент'

ных центров излучения — сказывается в ос'

новном на форме линии, обусловливая ее ко'

ротко' или длинноволновую асимметрию.

Примером этому может служить наблюдаемая

при 300 K в спектре излучения цаворита асим'

метрия R'линий (рис. 3, пунктирная линия).

Наиболее существенное отличие спектров

излучения кальциевых и магниевых гранатов

заключается в разном спектральном поло'

жении R'линий, соотношении значений их

интенсивностей и разной величине расщеп'

ления 2Е'уровня, ∆R (табл. 2). Так, наиболее

Минерал
R1, cм–1 R2, cм–1

300 K 77 K 300 K 77 K

Пироп В006

Гроссуляр G'1

Цаворит С'1

26

30

31

5,5

8

14

22

26

24

6

8

13

Таблица 2. Положение R�линий в спектрах люминесценции ионов Cr3+ в изученных гранатах

Таблица 1. Полуширина (FWHM, см–1) R�линий 
основных типов центров излучения Cr3+

в спектрах люминесценции гранатов

Минерал
Cr3+

(а. ф. е.)

Тип

центра

Положение R'линий, см–1

∆R, см–1

(77 K)
R1 R2

300 K 77 K 300 K 77 K 

Пироп U'298

Пироп B006

Гроссуляр G'1

Гроссуляр С'1834

Цаворит С'1

0,017

0,04(4)

0,020

0,076

0,012

I

I

II

I

II

III

I

I

II

III

14569

14567

—

14257

—

—

14256

14259

—

—

14595

14592

14732

14290

14300

14326

14292

14288

14259

14326

14631

14630

—

14349

—

—

14350

14351

—

14657

14655

14793

14382

14393

14418

14383

14380

14352

14418

62

63

61

92

93

92

91

92

93

92
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коротковолновые R'линии у пиропа — R1 =

= 685,3 нм (14592 см–1), R2 = 682,4 (14655),

∆R = 63 cм–1, длинноволновые у гроссуляра —

R1 = 699,8 нм (14290 см–1), R2 = 695,3 (14382),

∆R = 92 cм–1. Величина соотношения интен'

сивностей IR1
/IR2

также изменяется в сторону

увеличения от пиропа к гроссуляру и цавори'

ту, как и величина ∆R.

Соотношение интенсивностей R'линий

IR1
/IR2

в спектрах люминесценции гранатов

при разных значениях температуры составля'

ет: для пиропа — 1,5 и 3, для гроссуляра и ца'

ворита — 2 и 6 соответственно при 300 и 77 K.

Такое синхронное изменение величин ∆R и

IR1
/IR2

вполне понятно, поскольку с увеличе'

нием расщепления 2Е'состояния уменьшается

термическое заселение его верхнего уровня,

что приводит к уменьшению значения IR2
и

увеличению IR1
. То же происходит и при пони'

жении температуры кристалла.

Как видно на рис. 1—3, в спектрах излуче'

ния всех изученных гранатов при понижении

температуры появляется ряд новых более сла'

бых линий в R'области (675—695 нм), которые

не фиксируются при 300 K из'за присутствия

в этом диапазоне антистоксовых вибронных

полос.

Детальный анализ их характеристик позво'

ляет заключить, что в спектрах изученных гра'

натов существуют пары линий, близких по со'

отношению интенсивностей и величине рас'

щепления. Поскольку каждый спектроскопи'

чески активный центр Cr3+ имеет в своем

спектре только одну пару R'линий, присут'

ствие в этой области нескольких таких пар

свидетельствует о наличии в гранатах несколь'

ких структурно неэквивалентных центров. В

природных кристаллах характер образования

таких центров может быть связан с вхожде'

нием примеси во множество позиций, где ио'

ны оказываются в слегка различных по силе

или симметрии кристаллических полях. Эти

структурные вариации кристаллических по'

лей носят статистическую природу и могут

определяться как различным окружением

примесных ионов анионами в первой коорди'

национной сфере, так и вероятностью распо'

ложения других катионов во второй и более

дальних сферах. В спектрах гроссуляра и цаво'

рита нами выделены линии трех типов таких

центров излучения Cr3+ — Cr3+(I)'основной,

Cr3+(II) и Cr3+(III) (спектральное расположе'

ние R'линий этих центров показано на врез'

ках рис. 2, 3). Величина смещения линий двух

последних относительно основного центра из'

лучения Cr3+(I) составляет: для гроссуляра по'

рядка 10 см–1 Cr3+(II) и 35 см–1 Cr3+(III), для

цаворита 4 см–1 Cr3+(II) и 35 см–1 Cr3+(III) со'

ответственно. В спектрах пиропов выделяют'

ся лишь два типа центров Cr3+, R'линии кото'

рых смещены относительно друг друга при'

мерно на 140 см–1 (~6,5 нм). Спектральные

характеристики люминесценции этих Cr3+'

центров приведены в табл. 2.

Как отмечалось выше, по мере повышения

температуры образцов гроссуляра и цаворита,

при которой регистрируется спектр люминес'

ценции (от 77 K и выше), происходит посте'

пенное уменьшение интенсивности R'линий

и вибронных полос и растет интенсивность

широкой бесструктурной 4Т2'полосы, то есть

при комнатной температуре R'линии в спект'

рах этих минералов испытывают температур'

ное тушение. Такое температурное тушение R'

люминесценции параллельно с увеличением

интенсивности широкополосного излучения

характерно, как правило, для кристаллов, в

которых ионы Cr3+ находятся в средних или

близких к средним по силе кристаллических

полях [2]. В таких кристаллах уменьшается ве'

личина энергетического зазора (∆Еm) между

уровнями 4Т2 и 2Е в ионах Cr3+, в результате

чего увеличивается вероятность заселения

электронами короткоживущего уровня 4Т2

(переход 2Е→ 4Т2). При этом появляется но'

вый канал его распада, связанный с тепловым

возбуждением электрона на 4Т2'уровень, и его

последующей дезактивации оптическим или

безизлучательным путем 4Т2→
4А2 после уста'

новления теплового равновесия в фононной

подсистеме. Поэтому температурное тушение

R'люминесценции сопровождается усилени'

ем свечения в 4Т2'полосе. Проведенные нами

полуэмпирические расчеты параметра ∆Еm,

выполненные с использованием данных опти'

ческой спектроскопии и люминесценции по

известным соотношениям [20], показали, что

для пиропа мультиплет 4Т2 по шкале энергии

выше состояния 2Е примерно на 1700 см–1,

вследствие чего при комнатной и более низ'

кой температуре он не будет заселен и наблю'

даемая люминесценция связана только с пере'

ходами 2Е → 4А2 (случай сильного кристалли'

ческого поля). Релаксационный переход 4Т2→
→ 2Е , носящий характер безизлучательного

электронного перехода, в этом случае более
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вероятен, чем колебательная релаксация на

том же уровне с последующим излучением
4Т2 →

4А2. С другой стороны, при комнатной

температуре в гроссуляре, для которого ∆Еm
почти в два раза меньше (порядка 1000 см–1)

и, вследствие этого, 2Е ' и 4Т2'состояния Cr3+'

ионов находятся в термальном равновесии,

спектры люминесценции представляют собой

суперпозицию спектров каналов 2Е→ 4А2 и
4Т2 →

4А2 (рис. 2, пунктирная линия). Анало'

гичная картина характерна и для цаворита

(рис. 3).

Как уже отмечалось выше, в спектрах излу'

чения гранатов при повышении температуры

кристаллов растет интенсивность вибронных

полос в стоксовой области (νст), а в антисток'

совой области (νаст) появляются полосы, рас'

положенные симметрично со стоксовыми

относительно бесфононной линии R1 (БФЛ,

ν0) (рис. 1—3, пунктирные кривые). Интен'

сивность этих полос зависит не только от тем'

пературы кристалла, но и от их спектрального

положения относительно ν0: по мере удаления

от ν0 (увеличение или уменьшение частоты νаст

и νст соответственно) интенсивность полос

уменьшается по закону Больцмана. Спект'

ральные характеристики вибронных полос в

спектрах излучения пиропа и гроссуляра с

указанием их длины волны, λ, нм, частоты, ν,
см–1 приведены в табл. 3. На основании этих

данных нами рассчитаны значения колеба'

тельных квантов (разность частот максимумов

колебательных полос и БФЛ, ω, см–1) в сток'

совой, ω = | νR1
– νст |, и антистоксовой, ω′ =

= | νR1
– νаст |, областях, которые активно про'

являются в спектрах излучения этих минера'

лов. Как видно из табл. 3, значения ω и ω′ для

обоих минералов одинаковы в пределах пог'

решности эксперимента (± 5 см–1). Из этого

следует, что практически полное совпадение

колебательного спектра пиропа и гроссуляра

свидетельствует о том, что типы низкочастот'

ных локальных решеточных колебаний, нак'

ладывающихся на бесфононные переходы в

излучающих центрах Cr3+, идентичны для

обоих минералов.

Вполне очевидно, что отнесение каждой из

наблюдаемых в спектре полос к определенно'

му типу колебаний может быть сделано только

в соответствии с данными колебательной спек'

троскопии. Однако при этом возникают зна'

чительные трудности, поскольку в спектрах

люминесценции природных образцов, кроме

значительного уширения колебательных полос,

происходит также их наложение от разных

структурно неэквивалентных Cr3+'центров, т. к.

кинематика колебательных мод, смешиваю'

щихся в низкочастотной области, типична для

многих структур, включая и гранаты [15]. По

этой причине практически невозможно разде'

лить колебательные полосы, связанные с R1'

линиями каждого из типов центров Cr3+. По

данным [13], в низкочастотных спектрах ком'

бинационного рассеивания (100—1000 см–1)

наиболее интенсивно проявляются враща'

тельно'либрационные R(SiO4), трансляцион'

ные Т(SiO4), внутренние деформационные

(Si—O)bend, и валентные (Si—O)stretch колеба'

ния SiO4'тетраэдров, а также трансляционные

колебания Х катионов. Сопоставление вели'

чин мод этих колебаний и значений энергии

колебательного кванта ω позволило нам выде'

лить колебательные моды, наиболее интен'

сивно проявляющиеся в спектрах люминес'

ценции ионов Cr3+ в гранатах (табл. 3).

Оптические спектры поглощения Cr3+'со'

держащих кальциевых гранатов — гроссуляра

G'1, уваровитов 56д и 55д в исследованном

спектральном диапазоне представлены дву'

мя широкими полосами поглощения ν1 и ν2

с максимумами в области 16560—16270 и

23000—22700 см–1, отвечающими спин'разре'

шенным электронным переходам 4A2g→
4Т2g и

→ 4Т1g соответственно. С увеличением содер'

жания хрома в изученных образцах фиксиру'

ется смещение широких полос поглощения в

длинноволновую область спектра наряду с за'

метным их уширением: значение ширины на

полувысоте (FWHM ) возрастает от 2120 см–1

(ν1'полоса) и 2920 см–1 (ν2'полоса) до 2210 см–1

(ν1'полоса) и 3020 см–1 (ν2'полоса). Широкие

полосы поглощения ионов Cr3+ ν1 = 18000 и

ν2 = 24500'24810 см–1 установлены в оптичес'

ких спектрах синтетического пиропа В006 [14,

28]. В табл. 4 приведены значения локальных

межатомных расстояний в Cr3+'октаэдрах и

параметров кристаллического поля Dq и B.

В диапазоне 14150—14450 см–1 в оптичес'

ких спектрах изученных кальциевых гранатов

зафиксированы узкие линии поглощения ио'

нов Cr3+ (R'линии), отвечающие спин'запре'

щенным квартет'дублетным переходам 4A2g→
→2Eg(

2G ) — R1 и → 2Eg(
2G ) — R2 (рис. 4).

Спектральные характеристики этих линий,

приведенные в табл. 5, весьма близки, если не

идентичны таковым для R'линий в спектрах
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люминесценции (табл. 2). Отметим неболь'

шое коротковолновое смещение R'линий и

заметное их уширение с увеличением конце'

нтрации ионов Cr3+ в образцах (рис. 5).

Оптический спектр поглощения V3+'содер'

жащего гроссуляра — цаворита весьма близок

по конфигурации к спектру Cr3+'содержащего

гроссуляра (рис. 5), однако две широкие ин'

тенсивные полосы поглощения 16290 и 23130

см–1 отвечают спин'разрешенным триплет'

триплетным электронным переходам 3T1(3F )→
→ 3T2(3F ) и → 3T1(3Р) в ионе V3+. Принципи'

альным же отличием спектра цаворита являет'

ся расщепление наблюдаемых полос поглоще'

ния ионов V3+ на две компоненты. Это, оче'

видно, результат дополнительного понижения

локальной симметрии V3+'вмещающих окта'

эдров и, соответственно, дополнительного

расщепления триплетных уровней 3T2(3F ) и
3T1(3Р) на дублетный 3Е и синглетный 3А1

уровни [3]. Аналогичное расщепление широ'

ких полос поглощения наблюдалось нами в

оптических спектрах четырех образцов цаво'

ритов с разным содержанием примеси вана'

№

п/п

Пироп В006 Гроссуляр G'1

Тип

колебанийλ, нм

Частота 

линии

ν, см–1

ω, см–1 =

= |νR1
– ν |

λ, нм

Частота 

линии

νi, см–1

ω, см–1 =

= |νR1
– νi |

13′
11′

9′
8′
6′
5′
4′

R2

R1

1

2

3

N1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

664,3

666,9

669,2

672,3

675

676,9

679,7

682,4

685,3

686,9

689,3

690,6

692,1

694,2

695,2

697,2

699,0

700,5

702

703,5

705,2

707

708,2

710

711,3

713,5

715,5

717,7

725

727

729,8

731,5

734,5

739

15053

14995

14943

14874

14815

14798

14772

14655

14592

14558

14507

14480

14449

14405

14384

14343

14306

14275

14245

14215

14180

14144

14120

14085

14059

14015

13977

13933

13792

13755

13702

13670

13618

13542

484

426

374

305

248

206

180

93

0

34

85

112

143

187

208

249

286

317

347

377

412

448

472

507

533

581

615

659

800

837

889

922

974

1050

678

683

689

695,3

699,8

701,4

703,8

705,4

708,8

710,4

712,2

714,6

716,0

717,2

719,2

720,7

721,9

723,2

725,5

726,6

729,7

731,7

732,4

741,6

743,5

745,8

747,8

750,4

753,3

14750

14635

14510

14382

14290

14257

14209

14176

14108

14076

14040

13998

13969

13943

13906

13875

13852

13827

13783

13762

13704

13666

13653

13484

13449

13408

13373

13326

13275

460

378

253

92

0

33

81

114

182

214

250

292

321

347

384

415

438

463

507

528

586

624

637

806

841

886

917

964

1015

(Si—O)bend

R(SiO4)

δ(O—Cr—O)

ν0

T(SiO4)

T(SiO4)

δ(O—Cr—O)

T(X )

R(SiO4)

νs(Cr—O)

(Si—O)bend

δ(O—Cr—O)

(Si—O)bend

(Si—O)stretch

Al—OH

(Si—O)stretch

Таблица 3. Спектральные характеристики (длина волны λ, нм, частота ν, см–1 и энергия фонона, ω, см–1) 
вибронных полос в спектрах излучения пиропа и гроссуляра
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дия — от 0,08 до 0,125 а. ф. е. Подчеркнем, что

при соотношении концентраций ванадия и

хрома в исследованных образцах — от 6,6 до

41,6 — полосы поглощения ионов Cr3+, содер'

жащихся в этих образцах в количестве 0,001—

0,012 а. ф. е., в спектрах цаворитов не фикси'

руются несмотря на более высокое значение

молярного коэффициента экстинкции ε для

полос поглощения Cr3+ (по нашим расчетам,

εCr3+/εV3+ = 4,1). По этой причине зеленая ок'

раска истинных цаворитов, в том числе изучен'

ных нами образцов, обусловлена присутствием

ионов V3+, что отмечалось также в работе [22].

Указанное выше существенное различие

параметров R'линий излучения ионов Cr3+ в

спектрах люминесценции пиропов и гроссу'

ляров (табл. 2) оказывается, очевидно, след'

ствием различия структурных и энергетичес'

ких характеристик Cr3+'вмещающих октаэд'

рических позиций в магний'алюминиевых и

кальций'алюминиевых гранатах. Как следует

из данных, приведенных в табл. 4, Cr3+'окта'

эдры в структурах этих двух минералов за'

метно отличаются по размерам — локальным

расстояниям Cr3+ — лиганды (Rloc
Cr3+–O) и,

соответственно, по величине силы кристалли'

ческого поля Dq для ионов Cr3+ в этих пози'

циях. Локальная симметрия октаэдрических

позиций в структурах пиропа и гроссуляра

(пространственная группа симметрии Ia3d)

одинакова и описывается точечной группой

(C3i). В то же время характер искажения окта'

эдров различен: в пироповой структуре окта'

Рис. 4. Оптические спект'

ры поглощения гроссуля'

ра G'1 (сплошная линия)

и цаворита С'1 (пунктир'

ная линия)

Рис. 5. R'линии поглощения ионов Сr3+ в оптичес'

ких спектрах гроссуляра G'1 (ХCr3+ = 0,012 мол. %) (1)

и уваровита 56д (ХCr3+ = 0,532 мол. %) (2). Интен'

сивность R'линий в спектре гроссуляра увеличена в

10 раз

Минерал XCr3+
R loc

Cr–O,

°А

Dq,

см–1

B35,

см–1
Dq/B35

Пироп B006

Гроссуляр G'1

0,02

0,011

1,9442

1,9782

1800

1656в

1659г

631а

669б

638в

653г

2,85

2,69

2,59

2,54

Таблица 4. Некоторые кристаллохимические 
и спектроскопические параметры ионов Cr3+

в изученных образцах пиропа и гроссуляра

П р и м е ч а н и е: а — [15], б — [26], в — настоящая

статья, г — [17]
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эдры вытянуты вдоль оси 3
�
, а вариабельность

октаэдрических углов σoct2 [26] составляет от

4,8 (°)2 [31] до 4,92 (°)2 [23]. В гроссуляре коор'

динационные октаэдры несколько сплющены

по оси 3
�
, а величина углового искажения σoct2

колеблется, по данным разных авторов, от

2,26 (°)2 до 2,44 (°)2 [13, 31]. Отметим, что в

уваровите эта величина составляет 1,4 (°)2

[32]. Указанные выше различия в характере и

степени искажения координационных Y'ок'

таэдров определяются размерами поделенных

(общих для Х и Y полиэдров) ребер S и не по'

деленных ребер U: в пиропах ребра S короче

ребер U, а октаэдрические позиции в гроссу'

лярах вследствие вхождения в Х'позиции

крупных ионов кальция отличаются большим

размером поделенных S'ребер, чем U'ребер.

По мнению авторов работы [31], хими'

ческие связи в пиропах, по сравнению с грос'

сулярами, носят более ионный характер всле'

дствие большего углового искажения всех

полиэдров, укорочения S'ребер и, соответ'

ственно, увеличения межкатионных X — Y рас'

стояний. Этот вывод подтверждается данны'

ми работы [24], в которой на основании расче'

тов спектроскопических параметров ионов

Cr3+ в (Mg, Ca)'гранатах показано, что заме'

щение ионов магния более крупными ионами

кальция ведет к некоторому увеличению кова'

лентности связей Cr—О.

В соответствии с диаграммой энергетичес'

ких уровней конфигурации d3 (Cr3+) в октаэд'

рическом поле [16, 28], дублетный уровень
2Еg, с которым связаны узкие R'линии в

спектрах поглощения и излучения ионов Cr3+

в гранатах, не обнаруживает (или почти не об'

наруживает) зависимости от силы кристалли'

ческого поля Dq. По крайней мере, сопостав'

ление величины Dq и значений частоты (ν)
R1'линии в спектрах излучения ионов Cr3+

для минералов, различающихся структурны'

ми мотивами и характером изоморфного

вхождения ионов Cr3+ в их структуры, в це'

лом, казалось бы, подтверждает этот тезис.

Например, см–1: в рубине — Dq = 1815, νR1 =

= 14422, в берилле — Dq = 1680, νR1 = 14663, в

шпинели — Dq = 1850, νR1 = 14604, в топазе —

Dq = 1785, νR1 = 14654, в периклазе — Dq =

= 1630, νR1 = 14325, в сподумене — Dq = 1590,

νR1 = 14507, в диопсиде — Dq = 1540, νR1 =

= 14610. Тем не менее, эксперименты по вли'

янию давления на спектральные характерис'

тики ионов Cr3+, наиболее детально выполнен'

ные для кристаллов рубина, свидетельствуют

о "красном сдвиге" R'линий при одновремен'

ном увеличении силы кристаллического поля

Dq в Cr3+'октаэдрах [6]. В работе [2] отмечает'

ся, что такое смещение происходит без изме'

нения локальной симметрии Cr3+'содержа'

щих октаэдрических позиций в структуре ру'

бина. Закономерное смещение R'линий при

изменении величины Dq фиксировалось в

спектрах излучения Cr3+ для изоструктурных

шпинелей MgAl2O4 и ZnAl2O4 [34].

Удается также проследить некоторые зако'

номерности в зависимости спектрального по'

ложения R'линий и силы кристаллического

поля для ионов Cr3+ в октаэдрических пози'

циях минералов с различными кристалличес'

кими структурами. На рис. 6 приведен график

такой зависимости для разных минералов,

построенный в координатах Dq — ν2Eg по экс'

периментальным данным авторов настоящей

статьи. Энергия уровня ν2Eg рассчитана как

средневзвешенное для значений νR1 и νR2.

Выделенные на графике тренды рассматрива'

емой зависимости отражают особенности сос'

тава второй координационной сферы ионов

Cr3+. В частности, тренд I объединяет фигура'

тивные точки кианита и рубина, внешнесфер'

ными катионами для Cr3+'октаэдров служат

ионы Al3+. Компактную группу составляют

фигуративные точки минералов с ионами

Mg2+ в качестве катионов второй координаци'

Минерал XCr
3+

R1 R2

∆R
(300 K)

ν FWHM ν FWHM

300 K 77 K 300 K 77 K 

Гроссуляр G'1834

Уваровит 56д

Уваровит 55д

0,01

0,532

0,745

14250

14264

14267

36,7

70,2

68,2

14345

14355

14357

33,5

79,9

51,4

95

91

90

Таблица 5. Зависимость спектрального положения (см–1), полуширины (FWHM) и величины расщепления (∆R) 
R�линий в оптических спектрах поглощения изученных образцов от содержания Cr3+
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онной сферы, а тренд II отражает влияние Dq

на положение уровня 2Eg при Mg↔Ca

замещении внешнесферных катионов. И, на'

конец, тренд III объединяет минералы, в

структурах которых роль катионов второй ко'

ординационной сферы играют ионы легких

металлов — Li+ и Be2+. Влияние химических

свойств катионов второй координационной

сферы на параметры кристаллического поля, в

том числе и величину Dq, связано с изменени'

ем эффективного заряда лигандов (в данном

случае ионов кислорода) координационного

полиэдра, т. е. членом (ZL ·e2) в "каноничес'

ком" уравнении, описывающем зависимость

Dq от геометрических и энергетических харак'

теристик ближайшего окружения центрально'

го 3dN иона [7]. Поэтому зависимость Dq —

ν2Eg имеет сложный характер и может, вероят'

но, прослеживаться в пределах определенных

групп минералов.

Следующая важнейшая характеристика

спектра излучения ионов Cr3+ — величина

расщепления R'линий (∆R = νR2 — νR1) — так'

же результат комбинированного влияния ин'

дивидуальных особенностей атомно'электрон'

ной структуры Cr3+'содержащих соединений

и минералов. Из посвященной этому вопросу

обширной специальной литературы известно,

что расщепление 2Еg'уровня и, соответствен'

но, изменение параметра ∆R спектра излуче'

ния Cr3+ имеет место под совместным воз'

действием понижения локальной симметрии

координационных октаэдров и спин'орби'

тального взаимодействия ионов Cr3+ [3, 4, 25].

В результате уровень 2Еg расщепляется на два

крамерсовых дублета E3/2 = E
�
, E1/2 = 2А

�
,

электронные переходы с которых на основной
4А2'уровень вызывают появление узких R'ли'

ний излучения.

Рассмотрение приведенных выше данных

позволяет заключить, что спектральная пози'

ция R'линий и величина их расщепления в

спектрах излучения ионов Cr3+ для разных

минералов — функция целого ряда присущих

конкретным минеральным видам индивиду'

альных кристаллохимических особенностей, в

том числе величины локальных межатомных

расстояний Rloc
Cr3+–O, степени ионности — ко'

валентности связи Cr3+–О, локальной симмет'

рии и степени ассоциации координационных

октаэдров, свойств катионов второй коорди'

национной сферы и, наконец, химического

типа соединения и его структурного мотива.

Отсюда следует, что спектр излучения ионов

Рис. 6. График зависимости Dq — ν2Eg для Cr3+'содержащих минералов: 1 — диопсид, 2 — сподумен, 3 — уваро'

вит, 4 — периклаз, 5 — гроссуляр, 6 — берилл (изумруд), 7 — кианит, 8 — хризоберилл (александрит), 9 — амезит,

10 — топаз, 11 — пироп, 12 — корунд (рубин), 13 — клинохлор (кеммерерит), 14 — шпинель. Специальными

значками обозначены минералы, в кристаллических структурах которых ионы Cr3+ имеют в качестве ближайших

соседей различные катионы: Al3+ (А), Mg2+ (Б), Са2+ (В), Li+ и Ве2+ (Г); минералы с гетеровалентным замеще'

нием Mg2+ ←Cr3+ (Д). Пояснение в тексте
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Cr3+ — спектроскопическая константа каждо'

го минерала и может быть использован (и ши'

роко используется в геммологии [19]) в каче'

стве диагностического признака.

Возвращаясь к обсуждению спектров лю'

минесценции ионов Cr3+ в изученных грана'

тах, отметим следующие моменты.

Практически полная идентичность конфи'

гураций спектров излучения Cr3+ в магниевых

(пиропы) и кальциевых (гроссуляры) гранатах

служит свидетельством принадлежности этих

минералов к членам (в данном случае — ко'

нечным) изовалентного двухкомпонентного

твердого раствора замещения.

Различия в спектральных позициях R'ли'

ний (vR1 и vR2) в спектре излучения Cr3+ типа

I в пиропах и гроссулярах (в т. ч. цаворита)

обусловлены в основном различиями энерге'

тических параметров Cr3+'вмещающих окта'

эдров, в частности силы кристаллического по'

ля Dq (табл. 4), величина которого в первом

приближении связана обратной зависимостью

1/R5 с размерами октаэдрических позиций.

Длинноволновой ("красный") сдвиг R'линий в

спектрах гроссуляров и цаворита (≈300 см–1)

относительно позиций этих линий в спектрах

пиропов происходит параллельно с длинно'

волновым смещением (на 1430 см–1) широких

полос поглощения спин'разрешенных пере'

ходов в спектрах кальций'алюминиевых гра'

натов и, соответственно, уменьшением вели'

чины Dq. Следует, очевидно, признать, что в

энергетическом спектре ионов Cr3+ "почти не'

зависимый от поля" уровень 2Е по крайней

мере для изоструктурных соединений такую

зависимость четко проявляет.

Как уже отмечалось, величина расщепле'

ния R'линий (∆R) определяется прежде всего

суммарным влиянием степени понижения

(относительно кубической) локальной сим'

метрии Cr3+'вмещающих октаэдров и спин'

орбитальной компоненты. В нашем случае

последний параметр — константа, и установ'

ленное для пиропов и гроссуляров существен'

ное (в полтора раза) различие значений ∆R

должно быть связано с разной степенью иска'

женности координационных октаэдров в их

структурах. Из приведенных выше данных по

геометрическим особенностям Cr3+'октаэд'

ров в пиропе и гроссуляре следует, что в обоих

минералах все межатомные расстояния цент'

ральный атом — лиганды не обнаруживают

отклонений, а некоторая угловая деформация

октаэдров (вытянутость в пиропе и сплющен'

ность в гроссуляре) связана со слабым их три'

гональным искажением вдоль оси 3
�
. Согласно

теории КП [33], при тригональном искажении

координационных октаэдров характер такого

искажения — вытянутость или сжатие вдоль

тройной оси — приводит к изменению знака и

величины параметра тригонального искаже'

ния Dτ (υ′) — с положительного при удлине'

нии октаэдра на отрицательный при его сжа'

тии. При этом порядок компонентов расщеп'

ления энергетических уровней 4Т2 и 4Т1, в

частности уровней 4Е и 4А, в "сжатом" октаэд'

ре может меняться; это относится и к расщеп'

ленным компонентам 2Е 'уровня — E
�

и 2A
�
.

Подобная трансформация энергетического

спектра Сr3+ способствует дополнительному

увеличению ∆R (что показано на примере ру'

бина и изумруда [3]) и может, вероятно, обус'

ловить разное значение ∆R в спектрах излуче'

ния Сr3+ в пиропах и гроссулярах.

Однако более приемлемой, по нашему мне'

нию, причиной дополнительного понижения

локальной симметрии октаэдрических пози'

ций в структуре этих гранатов и, соответствен'

но, увеличения расщепления R'линий в

спектрах гроссуляров может быть присутствие

ОН'анионов в лигандном окружении ионов

Сr3+. Известно [27], что среди минералов

группы гранатов именно для кальциевых раз'

ностей, в том числе гроссуляров и уварови'

тов, наиболее характерно присутствие "при'

месных" водород'кислородных группировок

вплоть до образования самостоятельных ми'

неральных видов — членов изоморфного ряда

Ca3Al2Si3O12 — Ca3Al2(OH)12. Наиболее рас'

пространенный и экспериментально обосно'

ванный механизм вхождения воды в гранато'

вую структуру — замещение SiO4←O4H4. При

этом, на основании большого числа полос и

разнообразия их комбинаций в ИК'спектрах

гроссуляров, предполагается замещение О←
←ОН и в других структурных позициях [18,

27]. В частности, согласно ЯМР'исследова'

нию гроссуляров из Асбестос и Танзании, ИК'

спектры которых аналогичны таковым для

изученных нами образцов G'1 и С'1 [1, 27], для

первого характерно присутствие примесных

четырехпротонного О4Н4 (H – H = 2,16 °А) и

двухпротонного (H — H = 1,69 °А) Н'класте'

ров, а во втором преобладает двухпротонный

Н'кластер [8]. Присутствие О4Н4 и, очевидно,

других ОН'группировок (кластеров) отмеча'
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лось в высокохромистых членах изоморфного

ряда гроссуляр — уваровит [32], в структурах

которых локальная симметрия индивидуаль'

ных Cr3+'октаэдров понижена до триклин'

ной I 1
�
. Напомним, что величина ∆R в оп'

тических спектрах этих гранатов достигает

100—106 см–1 [6, 32].

Как отмечено выше, в гроссулярах G'1 и

С'1 (цаворит) выявлено несколько структурно

неэквивалентных октаэдрических центров из'

лучения ионов Cr3+ (табл. 1), образование ко'

торых вызвано, скорее всего, различным по'

ложением ОН'лигандов в координационном

октаэдре. 

Центр типа I, характеризующийся макси'

мальной относительной интенсивностью R'

линий (основной центр излучения), представ'

лен, вероятно, Cr3+'вмещающим октаэдром,

связанным общим кислородом с наиболее

распространенным в грандитовых гранатах

четырехпротонным кластером О4Н4, а центры

II и III типов связаны с октаэдрически коор'

динированными ионами Cr3+, имеющими в

ближайшем окружении один или два ОН'ли'

ганда в других кислородных позициях. Такое

предположение подтверждается результатами

ИК'исследования Cr3+' и V3+'содержащих

гроссуляров [27]: эти образцы характеризуют'

ся наиболее сложными (мультиполосными)

ИК'спектрами, свидетельствующими о разно'

образии неэквивалентных структурных пози'

ций гидроксил'ионов.

Присутствие небольшого количества воды

(0,03 вес. %) в пиропе В006 и наличие в его

ИК'спектре полосы ≈3630 см–1, приписывае'

мой ОН'валентным колебаниям в гидрограна'

товом комплексе O4H4 [15], является, вероят'

но, причиной образования в кристаллической

структуре этого образца центров Cr3+ типа II

(табл. 1).

Отметим, что величина ∆R для всех выяв'

ленных типов центров излучения Сr3+ как в

спектрах гроссуляров (92—93 cм–1), так и пи'

ропов (62—63 см–1) одинакова. Аналогичная

ситуация имеет место в Сr3+'содержащих то'

пазах, в которых установлено присутствие

также трех типов структурно неэквивалент'

ных октаэдрических центров излучения ионов

Сr3+, отличающихся деталями лигандного ок'

ружения — О4(ОН, F)2 [30]. Хотя R'линии

этих центров несколько различаются спект'

ральным положением, величина расщепления

∆R для всех типов центров остается постоян'

ной — 91 см–1. Следует к этому добавить, что в

активированных хромом кристаллах MgO, в

которых кроме основного высокосимметрич'

ного кубического центра Сr3+, дающего в

спектре излучения только одну R'линию (ну'

левое расщепление), образуются и низкосим'

метричные Сr3+'центры (наличие в кристал'

лах периклаза вакансий Mg2+ обусловливает в

зависимости от их пространственного распо'

ложения относительно ионов Сr3+ кристалли'

ческие поля тетрагональной и ромбической

симметрии). В спектрах люминесценции эти

низкосимметричные центры дают две пары ме'

нее интенсивных R'линий с практически оди'

наковым значением расщепления ∆R порядка

93 см–1 [12]. В этой связи следует предполо'

жить, что для ионов трехвалентного хрома, воз'

можно, существует определенный предельный

уровень понижения локальной симметрии

Сr3+'октаэдров, ниже которого нарушается ли'

нейная зависимость ∆R — симметрия центра.
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РЕЗЮМЕ. Під час вивчення фотолюмінесценції низькохромистих піропів та гросулярів (у тому числі й цаво'

ритів) встановлено декілька структурно нееквівалентних центрів випромінювання Cr3+. Спектральне положен'

ня (v) і величина розщеплення (∆R) R'ліній цих центрів у спектрах люмінесценції гросулярів і піропів істотно
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різні. Спектроскопічні параметри основного типу центрів (тип I) в піропі і гросулярі, відповідно, дорівнюють,

см–1: vR1 = 14592, vR2 = 14655, ∆R = 63 і R1 = 14290, vR2 = 14382, ∆R = 92. Така різниця в спектральному поло'

женні R'ліній пояснюється значною відмінністю параметрів кристалічного поля Cr3+ у вивчених мінералах. З

іншого боку, зростання величини ∆R, так само як і формування декількох нееквівалентних центрів випроміню'

вання Cr3+ в обох типах гранатів зумовлено, найвірогідніше, заміщенням OH→O (особливо в гросулярах) у

різних структурних позиціях.

SUMMARY. Several non'equivalent Cr3+ emission centers were revealed when studying photoluminescence of low'

chromium pyropes and grossulars (including tzavorites). The spectral position (v) and splitting value (∆R) of R'lines of

these centers in the emission spectra of grossulars are quiet different as compared with the pyrope spectra. The spectroscop'

ic parameters of the main type of centers in pyropes and grossulars (type I) are as follows, cm–1: vR1 = 14592, vR2 = 14655,

∆R = 63 and R1 = 14290, vR2 = 14382, ∆R = 92, respectively. The differences in spectral position of R'lines in the spec'

tra of the above garnets one can explain by a significant difference of the crystal field parameters of Cr3+ in the studied min'

erals. On the other hand, the increasing of ∆R value in the grossular spectra, as well as the formation of several non'equiv'

alent Cr3+ emission centers in both garnets are caused most probably by OH→O substitution (especially in grossulars) in

different structure sites.
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Вступ. Для забезпечення довгострокового без'

печного зберігання, транспортування і захо'

ронення рідких радіоактивних відходів перед'

бачається обов’язкове переведення їх у затвер'

ділий стан [15]. На сьогодні для затвердіння

фракціонованих рідких високоактивних ра'

діоактивних відходів (ВАВ) від переробки

відпрацьованого ядерного палива запропоно'

вано низку методів, в тому числі — холодного

пресування і спікання (ХПС) механічно акти'

вованої суміші оксидів (компонентів матриці

й кальцинату ВАВ — радіоактивних актиноїдів

і лантаноїдів) для синтезу мінералоподібних

керамічних матриць на основі феритгранатів

[9]. У роботі [10] показано високу стабільність

феритгранатів до процесів вилуговування в

умовах радіаційного α'опромінення, що за'

безпечує надійну і довгострокову фіксацію

найбільш небезпечних радіонуклідів. Важли'

вою характеристикою керамічних матриць,

що впливає на властивості отриманих ма'

теріалів, є їх фазовий склад та ізоморфна

ємність до радіонуклідів й інших компонентів

відходів (наприклад, Zr, Fe та ін.). Деякі попе'

редні результати таких досліджень для La'

вмісних цирконатних феритгранатів наведено

нами в роботі [7].

Мета статті — викладення результатів дос'

лідження фазового складу та ізоморфної єм'

ності лантаноїдів феритгранатових керамік

ряду La3–хCaхZrхFe5–хO12 (1 ≤ x ≤ 2,8) до лан'

таноїдів. Лантан за своєю електронною будо'

вою, хімічними властивостями і близьким іон'

ним радіусом слугував імітатором радіоактив'

них тривалентних актиноїдів і лантаноїдів, що

присутні у ВАВ.

Синтез мінеральних матриць на основі ферит�
гранатів. Для синтезу керамік на основі ферит'

гранатів з метою надійної фіксації (іммобі'

лізації) радіоактивних актиноїдів і лантаноїдів

використовують метод ХПC вихідних оксидів

[10, 11]. Метод ХПC з використанням у якості

шихти вихідних оксидів найпростіший і уні'

версальний, але йому властиві недоліки термо'

динамічного та кінетичного характеру. Зокре'

ма, відсутність рівноваги в кінцевих продуктах

синтезу призводить до наявності компонентів
© Б.Г. Шабалін, Ю.О. Тітов, О.А. Вишневський,

Ю.О. Литвиненко, 2009
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ЄМНІСТЬ ДО ЛАНТАНОЇДІВ

Досліджено фазовий склад феритгранатових керамік ряду La3–хCaхZrхFe5–хO12 (1 ≤ x ≤ 2,8). В продуктах син'

тезу виявлено фази зі структурою гранату і перовськіту, а також незначні домішки гематиту (за х = 2,8; 2,4).

Гранат як єдину фазу в продуктах синтезу виявлено у випадку, коли х ≈ 2. Склад отриманого зразка

(Ca2,00La1,01Zr1,97Fe3,04O12) практично не відрізняється від цільового, а ізоморфна ємність до лантану (за La2O3)

складає 25 мас. %. У межах 1 ≤ x ≤ 1,8 і 2 < x < 2,8 встановлено наявність фаз гранату і перовськіту. Перовськіт

як фаза, що домінує, існує в межах 1 ≤ x≤ 1,4 і 2,4 ≤ x≤ 2,8, а гранат — 1,4 < x < 2,7. У межах 2,0 < x≤ 2,8 утво'

рюється перовськіт на основі СаZrO3, а в межах 1,0 ≤ x < 2,0 — на основі LaFeO3. Для зразка з х = 2,8 поряд з пе'

ровськітом виявлено також фазу на основі ZrO2куб
, яка стабілізована СаО (5,6—6,1 %) з La2O3 (<1 %) і відповідає

формулі (Zr0,89Ca0,12La0,01Fe0,06)O2.
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вихідної шихти або утворення проміжних (ме'

тастабільних) фаз, що погіршує властивості

отриманих керамік. Він не завжди забезпечує

високу ступінь однорідності шихти (для її до'

сягнення пресування, термообробку та под'

рібнення шихти в сухих умовах у більшості ви'

падків проводять багаторазово) та відтворення

властивостей кінцевих продуктів синтезу. Крім

того, він потребує тривалої термообробки (де'

сятки і більше годин) за умови підтримання

високої температури (1300—1400 °C і вище).

У роботі застосовано метод ХПС, заснова'

ний на використанні термообробленої шихти

сумісноосаджених компонентів (гідроксикар'

бонатів), отриманої у "мокрих" умовах. Ших'

та — високооднорідні полікристалічні порош'

ки, одержані за відносно невисоких значень

температури (нижчої на кілька сотень градусів

від застосованої до вихідних оксидів), що є

більш придатними до керамічного спікання за

рахунок отримання фаз мінімального розміру

(як правило, кілька мікрометрів).

Зниження температури під час отримання

вихідної шихти методом термообробки

сумісноосаджених компонентів пояснюється

двома причинами [3]: 1 — утворенням проміж'

них сполук необхідного складу вже на стадії

сумісного осадження. Саме у цьому випадку

під час термообробки шихти відбувається

кристалізація останньої з втратою летких ком'

понентів; 2 — утворенням тонкої суміші гідра'

тованих оксидів, карбонатів, оксалатів, які у

процесі нагрівання взаємодіють між собою

практично за бездифузійним механізмом.

При цьому забезпечується рівномірний роз'

поділ як основних компонентів, так і необхід'

них легувальних домішок на "молекулярному"

рівні [1], що дозволяє одержувати однорідний

за хімічним складом кінцевий продукт зі ста'

більними фізико'хімічними властивостями.

Вихідні речовини. Для осадження шихти гра'

нату готували аміачно'карбонатний буфер: до

1 л 1 М розчину (NH4)2CO3 додавали 6 мл 12 М

розчину NH4ОН. Значення рН такого буфер'

ного розчину складає біля 9,1. Для осадження

2 г шихти цільового складу використовували

300 мл буферу, в який додавали 1400 мл води.

Перемішуючи отриманий розчин у нього вли'

вали розраховану суміш розчинів солей мета'

лів (нітратів) визначеної концентрації. Після

осадження розчин з осадом нагрівали до

кипіння, охолоджували до кімнатної темпера'

тури, фільтрували і висушували. Величина рН

після осадження і кип’ятіння складала 8,6—

8,7. Проба підкисленого маточного розчину на

Fe3+ за допомогою (SCN)– іону була від’ємна.

Ca, РЗЕ і Zr за таких умов осаджуються

повністю. Схема установки для безперервного

осадження шихти СОК, що ми використову'

вали проводячи експерименти, наведена на

рис. 1.

Апаратура і методика досліджень. Повітряно'

суху суміш, що була термічно оброблена в ла'

бораторній силітовій печі СОУЛ'0251 за 800 °С

впродовж 1—1,5 год для видалення основної

маси оксидів азоту, пресували в таблетки

діаметром 12 мм і товщиною 3—4 мм під тис'

ком 200—400 МПа, піддавали термічній об'

робці на повітрі за температури 1200 °С з ізо'

термічною витримкою 2 год і вільно охолоджу'

вали до кімнатної температури. За таких умов

синтезу фазовий склад, параметри елементар'

ної комірки фаз та їхній хімічний склад в отри'

маних кераміках не змінюються, тобто фази

перебувають у термодинамічній рівновазі.

Методи аналізу. Продукти експериментів

досліджено з застосуванням рентгенівського

порошкового методу на установці ДРОН'3,0

з випромінюванням Сu Kα і Ni фільтром

(швидкість зйомки складала 4 °/хв., напруга

30 кV, струм 30 мА, діапазон зйомки 2Θ = 20—

70 °) та на растровому електронному мікрос'

копі JSM�6700F, обладнаному енергодиспер'

сійною системою для мікроаналізу JED'2300
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Рис. 1. Схема установки для отримання шихти суміс'

ноосаджених компонентів: 1, 3 — ємності для вихід'

них розчинів суміші неорганічних солей і осаджувача,

2 — перемішувач, 4 — pH'метр, 5 — реактор
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("JEOL", Японія). Отримання РЕМ'зображень

та визначення хімічного складу фаз виконува'

лось за прискорювальної напруги 15 кV, стру'

му зонда 6·10–10 А та діаметра зонда 1—2 мкм.

В якості стандартів під час аналізу використо'

вували чисті метали — для Zr, Gd, Fe та синте'

тичні сполуки LaB6, CaF2 — для La та Ca

відповідно. Розрахунок значень концентрації

елементів здійснювали за методом ZAF'ко'

рекції. Для ідентифікації фаз використовували

базу даних рентгенівських характеристик [4].

Валентний стан заліза в феритгранатах по'

дібного складу раніше був визначений нами за

допомогою методу месбауерівської спектро'

скопії [8]. Отримані дані свідчать про трива'

лентний стан заліза.

Результати та їх обговорення. За температу'

ри термообробки 800 °С порошки являли со'

бою глобули розміром 0,01—0,05 мкм. Підви'

щення температури спричиняє коагуляцію і

зростання глобул до 1,5—2,5 мкм, вірогідно, за

рахунок зміни поверхневої енергії частинок

порошку. Після термообробки спресованої

шихти СОК під тиском 200—400 МПа за

1100—1200 °С частинки порошку утворюють

конгломерат, який складається з суміші

зціплених глобул невизначеної форми і різної

дисперсності (рис. 2).

За даними рентгенофазового аналізу, в про'

дуктах синтезу виявлено фази зі структурою

гранату і перовськіту, дифракційні картини

яких типові для природного Zr'вмісного гра'

нату кімцеїту (картка № 13'130 бази PS�PDF

[4]) та синтетичних CaZrO3 і LaFeO3 з перов'

ськітовою структурою (картка № 13'307 бази

PS�PDF). Параметри елементарних комірок

зразків гранату і перовськіту наведено у табл. 1.

Основними міжплощинними відстанями го'

ловних відбитків гранату в порядку зменшен'

ня їх інтенсивностей є: d420 = 0,285÷0,287 нм;

d422 = 0,259÷0,263; d642 = 0,170÷0,172; d400 =

= 0,317÷0,320 нм. Для перовськітової фази

основними міжплощинними відстанями є:

d110 = 0,277÷0,282; d200 = 0,196÷0,200; d220 =

= 0,139÷0,142 нм.

На рентгенодифракційній картині зразка з

х = 1 (зр. 9Н, табл. 1, вміст La2O3 — 39,51 мас. %),

Рис. 2. СЕМ'зображення неполірованої гранатової ке'

раміки на основі цільового складу Ca2La1,0Zr2Fe3O12,

що підлягала термообробці за 1200 °С впродовж 2 год

(зр. 1Н, табл. 1)

Номер зразка
Формула 

цільової сполуки
Фазовий склад

Параметри комірки фази, нм

гранат перовськіт

1'0,2Н

1'0,6Н

1'0,8Н

1Н

13Н

14Н

15Н

16Н

9Н

10Н'Gd1,5

10Н

La0,2Ca2,8Zr2,8Fe2,2O12

La0,6Ca2,4Zr2,4Fe2,6O12

La0,8Ca2,2Zr2,2Fe2,8O12

La1,0Ca2,0Zr2,0Fe3,0O12

La1,2Ca1,8Zr1,8Fe3,2O12

La1,4Ca1,6Zr1,6Fe3,4O12

La1,6Ca1,4Zr1,4Fe3,6O12

La1,8Ca1,2Zr1,2Fe3,8O12

La2,0Ca1,0Zr1,0Fe4,0O12

Gd1,5Ca1,5Zr1,5Fe3,5O12

Gd1,0Ca2,0Zr2,0Fe3,0O12

ПС >>> КО > Гр, Гем *

Гр >>> ПС, Гем *

Гр >>> ПС

Гр

Гр >> ПС

Гр >> ПС

Гр > ПС

ПС > Гр

ПС >> Гр

Гр >> ПС

Гр

1,2700 (4)

1,2793 (2)

1,2810 (2)

1,2803 (3)

1,2823 (2)

1,2828 (3)

1,2822 (1)

1,2831 (3)

1,2817 (4)

1,2520 (5)

1,2703 (4)

0,4000 (3)

0,4004 (1)

0,4001 (1)

—

≈ 0,392

0,3921 (2)

0,3926 (2)

0,3932 (1)

0,3927 (1)

0,3924 (1)

—

Таблиця 1. Фазовий склад La�вмісної феритгранатової кераміки ряду 
La3–хCaхZrхFe5–хO12 (1 ≤ x ≤ 2,8) та параметри елементарної комірки фаз

П р и м і т к а. Гем — гематит; Гр — гранат; ПС — перовськіт, КО — кубічний оксид. Похибки, наведені у дужках,

відносяться до останнього знаку; * — ідентифіковано за допомогою методу рентгеноспектрального аналізу.
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за даними відносних співвідношень інтенсив'

ностей головних відбитків, значно переважає

перовськітова фаза. Зі зменшенням вмісту в

зразках La (до х = 1,6; зр. 14Н, вміст La2O3 —

29,00 мас. %) основні найбільш інтенсивні

рефлекси перовськітової фази на дифрактог'

рамах зберігають своє положення (d110 та ін.),

але спостерігаються і деякі зміни: зникають

менш інтенсивні рефлекси перовськіту (d100,

d111, d220, d210), з’являється новий рефлекс гра'

нату (d332) і значно підвищується інтен'

сивність основних рефлексів гранатової фази,

тобто гранат стає основною фазою в зразках,

коли х дорівнює 1,4 та 1,6. Тим не менш, в них

залишається досить суттєвий вміст перов'

ськіту (до 30 %). У ході подальшого зменшен'

ня вмісту La (х = 1,8; зр. 13Н, вміст La2O3 —

25,27 мас. %), вміст перовськітової фази не

перевищує 5—8 %. Зразок з х = 2,0 (зр. 1Н,

табл. 1, вміст La2O3 — 21,41 мас. %) дає типову

для монофазного гранату рентгенодифракцій'

ну картину з незначними відхиленнями за раху'

нок особливостей складу, яка в основному

співпадає з еталонними значеннями для при'

родного кімцеїту [12]. Монофазність зразка і

його склад підтверджується месбауерівським

спектром ядер 57Fe, змодельованим одним

дублетом [8].
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Оксиди/іони

1'0,2Н

Хімічний склад, мол. %

1'0,2Н'028 1'0,2Н'014

CaO

Fe2O3

La2O3

ZrO2

29,51

3,31

3,50

63,68

30,01

3,29

2,69

64,01

Формули, розраховані на 3 атоми кисню

Ca2+

Fe3+

La3+

Zr4+

0,95

0,07

0,04

0,94

0,97

0,07

0,03

0,94

Таблиця 2. Хімічний склад та формули перовськітової
фази зразка 1�0,2Н (табл. 1)

Рис. 3. СЕМ'зображення кераміки цільово'

го складу La0,2Ca2,8Zr2,8Fe2,2O12 (а), ЕДС'

спектр перовськітової фази (б) і фази на

основі ZrO2 (в) (зр. 1'0,2Н, табл. 1)
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Дифрактограми зразків з х = 2,2; 2,4 і 2,8

(вміст La2O3 поступово зменшується до

4,59 мас. %) показали, як і для більшості зраз'

ків, наявність фаз гранату і перовськіту, при

цьому в зразку з х = 2,8 перовськіт є фазою, що

домінує.

Близька межа розчинності у твердому роз'

чині на основі Zr'вмісних феритгранатів спос'

терігається і для Gd, який є поглиначем нейт'

ронів і спеціально додається до складу матриці

для контролю критичності маси трансуранових

елементів. Досліди зразків цільового складу

Gd1,5Ca1,5Zr1,5Fe3,5O12 і Gd1,0Ca2,0Zr2,0Fe3,0O12

підтверджують ці припущення. Зокрема, зра'

зок складу Gd1,0Ca2,0Zr2,0Fe3,0O12 виявився

монофазним (зр. 10Н, табл. 1).

Характер динаміки фазових перетворень

можна пояснити кристалохімічними кри'

теріями стабільності структур гранату і пе'

ровськіту: збільшення розміру катіона в будь'

якій кристалографічній позиції цих сполук ви'

магає зростання радіуса іона в іншій позиції.

Збільшення вмісту La у вихідній шихті (або

Оксиди/іони

1'0,2Н

Хімічний склад, мол. %

1'0,2Н'015 1'0,2Н'021

CaO

Fe2O3

La2O3

ZrO2

5,91

2,99

0,99

90,11

5,63

3,76

0,94

89,67

Формули, розраховані на 2 атоми кисню

Ca2+

Fe3+

La3+

Zr4+

0,13

0,05

0,01

0,89

0,12

0,06

0,01

0,89

Таблиця 3. Хімічний склад та формули фази 
на основі ZrO2 зразка 1�0,2Н (табл. 1)

Рис. 4. СЕМ'зображення кераміки цільо'

вого складу La0,6Ca2,4Zr2,4Fe2,6O12 (а) та

ЕДС'спектр гранатової (б) і перовськіто'

вої (в) фаз (зр. 1'0,6Н, табл. 1)
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зростання атомарного співвідношення La і Ca,

для яких характерна додекаедрична коорди'

нація (зр. 13Н—16Н, 9Н), за одночасного

зменшення вмісту Zr (характерна октаедрич'

на координація) призводить до порушення

цих залежностей. Для зразків 1'0,2Н, 1'0,6Н,

1'0,8Н також спостерігається це порушення,

але водночас у цих зразках існує нестача Fe,

компенсувати яку (тобто доповнити тетраед'

ричні позиції) не в змозі жоден елемент

вихідної шихти. До того ж відносно низький

вміст РЗЕ стабілізує структуру перовськіту

згідно з наступними схемами ізоморфного

обміну: 3Ca2+ = 2РЗЕ3+ + вакансія і Ca2+ +

+ Zr 4+ (Ti) = РЗЕ3+ + Fe3+ (Al), що підтверд'

жується експериментальними даними щодо

меж ізоморфного входження РЗЕ у структуру

перовськіту [2, 6].

СЕМ/ЕДС дослідження підтверджують ре'

зультати рентгенофазового аналізу і дозволили

визначити реальний хімічний склад фаз та ви'

явити присутність незначних домішок інших

фаз в отриманих зразках.

СЕМ/ЕДС дослідження зразка 1'0,2Н пока'

зало наявність трьох фаз, переважає перов'

ськітова фаза на основі СаZrO3 з домішками

ISSN 0204�3548. Мінерал. журн. 2009. 31, № 3 31

Рис. 5. СЕМ'зображення кераміки цільово'

го складу La1,2Ca1,8Zr1,8Fe3,2O12 (а) та ЕДС'

спектр гранатової (б) і перовськітової (в)

фаз (зр. 13Н, табл. 1)

Номер

зразка
CaO Fe2O3 La2O3 Gd2O3 ZrO2

1'0,6Н 16,57 29,37 15,45 — 38,63

(Ca2,19La0,71Zr0,10)(Zr2,23)Fe2,72O12

1Н 14,84 32,06 21,72 — 32,08

(Ca2,00La1,01)(Zr1,97)Fe3,04O12

10Н 14,00 29,74 — 22,78 31,24

(Ca1,99Gd1,01)(Zr2,02)Fe2,96O12

13Н 12,66 29,14 25,28 — 32,93

(Са1,76La1,21)(Zr2,08)Fe2,84O12

Таблиця 4. Хімічний склад (мол. %) 
та розраховані формули гранатів

П р и м і т к а. Похибки хімічного складу складають,

відн. %: для Са — 0,15—0,22; Fe — 0,35—0,62; La —

0,47—0,69; Zr — 0,24—0,66. Розрахунки формул про'

ведено на сумарний від’ємний заряд, що дорівнює 24.



La2O3 (2,7—3,5 %) і Fe2O3 (3,0—3,3 %) (сіре по'

ле на СЕМ'зображенні (рис. 3, а). Вона скла'

дає ~ 80—85 об. % з формулами (Ca0,95La0,04)

Zr0,94Fe0,07O3 та (Ca0,97La0,03)Zr0,94Fe0,07O3

(табл. 2). Виявлено також фазу на основі

ZrO2куб (світлі плями), яка стабілізована СаО

(5,6—6,1 %) з La2O3 (<1 %) і відповідає фор'

мулі ( Zr0,89Ca0,12La0,01Fe0,06)O2 (табл. 3), та ге'

матитову фазу (темні плями) з вмістом понад

95 % Fe2O3 і незначними домішками ZrO2 і

СаО (в сумі 3—5 %). Розміри фаз на основі

ZrO2куб складають від 1×2 до 4×7 мкм, для ге'

матиту — від 4×7 до 7×12 мкм. Параметр еле'

ментарної комірки перовськітової фази (а =

= 0,4000 (3) нм, табл. 1) є трохи меншим від

аналогічного параметра чистого CaZrO3

(0,4011 нм [5]) за рахунок наявності у складі

перовськіту домішок La і Fe.

У зразку 1'0,6Н виявлено також три фази.

Основна гранатова фаза (сіре поле на СЕМ'

зображенні, рис. 4, а) складає ~ 80—90 об. % з

формулою (Ca2,19La0,71Zr0,10)(Zr2,23)Fe2,72O12

(табл. 4). Виходячи зі складу гранатових фаз

необхідно припустити входження частини Zr

в додекаедричну позицію структури гранату.

Можливість входження частини Zr раніше бу'

ло експериментально доведено отриманням

синтетичного (Са, Zr)'феритгранату cкладу

(Са2,5Zr0,5)(Zr2)Fe3O12 [14].

У зразку зафіксовано окремі зерна перов'

ськіту на основі СаZrO3 і гематиту. Перовськіт

відрізняється від перовськіту зразка 1'0,2Н під'
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Рис. 6. ЕДС'спектри зразків, що

відповідають цільовим складам

Ca2La1,0Zr2Fe3O12 (а) і Ca2 ×
×Gd1,0Zr2Fe3O12 (б) (відповід'

но, зр. 1Н і 10Н, табл. 1)



вищеним вмістом La2O3 і Fe2O3, а його склад

відповідає формулам (Ca0,85La0,16) Zr0,81Fe0,19×
×O3 і (Ca0,86La0,14)Zr0,83Fe0,18O3. Підвище'

ний вміст La2O3 і Fe2O3 узгоджується з експе'

риментальними даними щодо входження до

25 ат. % РЗЕ до складу CaZrO3 [13]. Гематит за

складом подібний до гематиту зразка 1'0,2Н.

Зразок 13Н характеризується наявністю двох

фаз (рис. 5, а): основної гранатової фази (сіре

поле на СЕМ'зображенні), яка складає ~ 80—

90 об. %, з формулою (Са1,76La1,21)Zr2,08Fe2,84 ×
×O12 (табл. 4) і перовськітової фази на основі

LaFeO3 (білі плями на СЕМ'зображенні) з

розрахованими формулами (Са0,22La0,81) ×
×(Fe0,85Zr0,14)O3 і (Са0,16La0,88) (Fe0,86Zr0,12)O3.

Розміри виділень перовськіту складають в се'

редньому 1,4×2,6 мкм, а параметр їх елемен'

тарної комірки (а ≈ 0,392 нм) наближений до

аналогічної величини сполуки LaFeO3 (а =

= 0,3932 [5]), що підтверджує дані щодо вход'

ження значної кількості РЗЕ і тривалентних

актиноїдів (до 0,5 моль на формульну одини'

цю) у алюмінатні та феритні перовськіти [2].

За розрахованими формулами гранатової фа'

зи, є можливим входження незначної частини

Zr в додекаедричну позицію структури, як це

спостерігається і для зразка 1'0,6Н.

Зразки, що відповідають цільовим складам

Ca2La1,0Zr2Fe3O12 і Ca2Gd1,0Zr2Fe3O12 (від'

повідно, зр. 1Н і 10Н, табл. 1), є практич'

но однофазними (рис. 6, а, б; табл. 4). Склад

гранатових фаз відповідає формулам Ca2,00×
× La1,01Zr1,97Fe3,02O12 і Ca1,99Gd1,01Zr2,02×
× Fe2,96O12.

Висновки. Вперше із застосуванням методів

рентгенофазового аналізу і електронно'зондо'

вого мікроаналізу досліджено фазовий склад

феритгранатових керамік ряду La3–хCaхZrх ×
×Fe5–хO12 (1 ≤ x ≤ 2,8). У продуктах синтезу

виявлено фази зі структурою гранату і пе'

ровськіту, а також незначні домішки гематиту

(якщо х = 2,8 та 2,4). Гранат як єдину фазу в

продуктах синтезу виявлено за х≈2. Склад от'

риманого зразка (Ca2,00La1,01Zr1,97Fe3,04O12)

практично не відрізняється від цільового, а

його ізоморфна ємність до лантану (за La2O3)

складає 25 мас. %.

У межах значень х від 1 до 1,8 включно та від

2 до 2,8 встановлено наявність фаз гранату і

перовськіту. Перовськіт як фаза, що домінує,

існує в межах значень х від 1 до 1,4 та від 2,4 до

2,8 включно, а гранат — від 1,4 до 2,7. У межах

2,0 < x≤ 2,8 перовськіт утворюється на основі

СаZrO3, а 1,0 ≤ x < 2,0 — на основі LaFeO3.

Коли х = 2,8 разом з перовськітом фіксується

також фаза на основі ZrO2куб, стабілізована

СаО (5,6—6,1 %) з La2O3 (<1 %), що відповідає

формулі ( Zr0,89Ca0,12La0,01Fe0,06)O2.
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Ін'т геохімії, мінералогії та рудоутворення

ім. М.П. Семененка НАН України, Київ

РЕЗЮМЕ. Исследован фазовый состав ферритгранатовых керамик ряда La3–хCaхZrхFe5–хO12 (1 ≤ x ≤ 2,8), ко'

торые рассмотрены как перспективные матрицы для иммобилизации актиноидов и лантаноидов из жидких

высокоактивных отходов. Образцы керамики получены по методу холодного прессования и спекания шихты

совместно осажденных гидроксокарбонатов. В керамических образцах выявлены фазы со структурой граната и

перовскита, а также незначительные примеси гематита (при х = 2,8; 2,4). В пределах 1 ≤ x ≤ 1,8 и 2 < x < 2,8 ус'

тановлены фазы граната и перовскита. Перовскит как доминирующая фаза существует в пределах 1 ≤ x ≤ 1,4

и 2,4 ≤ x ≤ 2,8, гранат — 1,4 < x < 2,7. В пределах 2,0 < x ≤ 2,8 образуется перовскит на основе СаZrO3, а в пре'

делах 1,0 ≤ x < 2,0 — на основе LaFeO3. Для образца с х = 2,8 вместе с перовскитом зафиксирована также

фаза на основе ZrO2, стабилизированная СаО (5,6—6,1 %), с La2O3 (<1 %) и соответствующая формуле

(Zr0,89Ca0,12La0,01Fe0,06)O2. Гранат как единственная фаза в продуктах синтеза выявлен при х≈2. Состав получен'

ного образца (Ca2,00La1,01Zr1,97Fe3,04O12) практически не отличается от целевого. Установлено, что изоморфная

емкость (Ca, Zr)'ферритгранатов к лантану может составлять до 25 мас. % (La2O3).

SUMMARY. The phase composition of ferrite'garnet ceramics of La3–хCaхZrхFe5–хO12 (1 ≤ x≤ 2.8) series, which are con'

sidered as perspective matrices for actinoids and lanthanoids to be immobilized the liquid high'level waste is investigated.

The samples of ceramics are produced by the cold pressing and sintering method for coprecipitated hydroxocarbonate mix'

ture. The phases with garnet and perovskite structures, as well as insignificant admixtures of hematite (at x = 2.8; 2.4) are

revealed in ceramic samples. The garnet and perovskite phases are established within the limits of 1 ≤ x ≤ 1.8 and

2 < x < 2.8. The perovskite, as a dominant phase, exists within the limits of 1 ≤ x ≤ 1.4 and garnet — 1.4 < x < 2.7. The

perovskite on the basis of CaZrO3 is formed within the limits of 2.0 < x ≤ 2.8 and on the basis of LaFeO3 — within the

limits of 1.0 ≤ x < 2.0. The phase on the basis of ZrO2 is revealed for the sample with x = 2.8 alongside with perovskite,

which is stabilized by CaO (5.6—6.1 %) with La2O3 (<1 %) and corresponds to formula (Zr0.89Ca0.12La0.01Fe0.06)O2.

Garnet, as the only phase in synthesis products is revealed at x ≈2. The composition of the obtained sample is not practi'

cally different from the target one (Ca2.00La1.01Zr1.97Fe3.04O12). It is found out that the isomorphous capacity of (Ca, Zr)'

ferrite'garnet to lanthanum can reach about 25 wt. % (La2O3).
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Щелочные кальциевые силикаты — родезит

и маунтейнит впервые установлены в провин'

ции Кимберлей (Южная Африка) и описаны в

работах [5, 8]. В работе [5] приведены пара'

метры элементарных ячеек, результаты хи'

мического, электронно'микроскопического,

рентгенографического и термического иссле'

дований и сопоставлены экспериментальные

данные о родезите, маунтейните и томсоните.

Между термограммами родезита и маунтейни'

та наблюдается четкое сходство, тогда как тер'

мограмма томсонита резко отличается от них.

На основе этих данных можно предположить,

что структуры минералов семейства родезита'

макдональдита и маунтейнита построены из

одинаковых структурных элементов, а струк'

тура томсонита из других.

В данной работе с использованием метода

сравнительной кристаллохимии [2] смодели'

рована структура K, Na, Ca силиката — маун'

тейнита. Для этого использованы сведения о

структурных миналах, установленных в каль'

циевых и редкоземельных силикатах, хими'

ческом составе и отношении параметров эле'

ментарных ячеек минералов семейства роде'

зита'макдональдита (таблица).

Из таблицы и рис. 1 видно, что параметры

элементарной ячейки a и b родезита, дельха'

йелита и гидродельхайелита почти одинако'

вые, а их параметр c (в монтереджианите b)

приблизительно равен 2,39 нм. Параметры

ячейки a и b макдональдита — это удвоенные

параметры указанных выше минералов, что

связано с распределением атомов бария в цео'

литоподобных пустотах смешанного каркаса.

На рис. 1 видно, что из параметров a и b роде'

зита, дельхайелита можно получить a, b и β
параметры монтереджианита, т. е. a = 0,951,

c = 0,963 нм, β = 94°. Из таблицы также видно,

что параметры bмаунт = bмакд = 2b (родезита,

дельхайелита, гидродельхайелита) = 1,310 нм.

Сопоставление параметров маунтейнита и

макдональдита показывает, что aмаунт ≈
≈ aмакд · sin β = 1,36 нм. Экспериментально

установленный параметр aмаунт составляет

1,351 нм. Уменьшение a параметра маунтей'

нита, возможно, связано со структурной осо'

бенностью минерала.
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Используя сравнительную кристаллохимию, сведения о химическом составе и параметрах элементарных ячеек

минералов семейства родезита'макдональдита, авторы смоделировали структуру K, Na, Ca силиката — маун'

тейнита, в котором атомы кальция и натрия образуют сплошные октаэдрические стенки. Они с обеих сторон

связаны с тетраэдрической сеткой состава [Si16O40] и образуют структурные блоки, которые создают струк'

турные типы маунтейнита, повторяясь через расстояние, равное c = 1,351 нм. Между структурными блока'

ми располагаются атомы калия и молекулы воды, а в несвязанных с октаэдрической стенкой свободных вер'

шинах тетраэдров — OH'группы. Кристаллохимическую формулу минерала можно представить в виде:

K2Na2Ca2[Si8O18(OH)2](OH)2 ·3H2O, z = 4, пространственная группа P 21, ρэкс = 2,36, ρвыч = 2,31 г/см3.
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Рис. 3. Смоделированная структура маунтейнита: 1 —

H2O, 2 — K

Минерал Химический состав
Параметры ячейки, нм

Z
Простр.

группа

V0 (OH,

Н2O, K),

нм3

Vc,

нм3 Источник

a, α b, β c, γ
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7
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6

Кристаллоструктурные данные минералов семейства родезита�макдональдита

Прослеживается взаимосвязь между пара'

метрами c и β маунтейнита с параметрами a и

c макдональдита. Выделив параметр cмаунт

вдоль диагонали параллелограммы со сторо'

нами 1/4 aмакд и 1/2 cмакд, получим для маун'

тейнита параметр cмаунт, равный 1,225 нм, при

этом угол β между 1/2 cмакд и cмаунт составит 17°

или, соответственно, 107°. Если вместо 1/4 aмакд

представить 1/4 амаунт и значение диагонали

1,225 нм увеличить до 1,351, тогда угол между

параметрами cмакд и cмаунт составит 14° или

β =104°, что соответствует моноклинному углу

маунтейнита. Установленная закономерность

в параметрах ячейки и особенности структур'

ных миналов позволяют предположить, что

структурные элементы минералов семейства

родезита'макдональдита сохраняются и в

структуре маунтейнита.

Отличия симметрии и значений c и β пара'

метров маунтейнита от таковых указанного се'

мейства минералов позволяет предположить,

что структуры этих минералов также различны.

Рис. 1. Отношение параметров элементарных ячеек

минералов группы родезита'макдональдита (1 — мон'

тереджианит; 2 — родезит, дельхайелит, гидродель'

хайелит; 3 — макдональдит, маунтейнит)

Рис. 2. Сплошные октаэдрические стенки

атомов Ca и Na, связанные с кремнекисло'

родным слоем состава [Si8O20]
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РЕЗЮМЕ. За допомогою методу порівняльної кристалохімії, використовуючи відомості про хімічний склад і па'

раметри елементарних комірок мінералів сімейства родезиту'макдональдиту, авторами змодельовано структуру

В структурах минералов семейства родезита'

макдональдита кремнекислородный радикал —

двухэтажная тетраэдрическая сетка с составом

[Si8O19] или [Si16O38], в пустотах которого рас'

полагаются атомы калия, бария и молекулы

воды. По результатам химических анализов [5]

установлено, что состав кремнекислородного

радикала маунтейнита — [Si16О40], что соответ'

ствует одноэтажной тетраэдрической сетке, ко'

торая получается вследствие разложения Si–O'

радикала родезит'макдональдитового типа.

Сопоставив химический состав минералов

семейства родезита'макдональдита, можно

установить, что в структуре маунтейнита ато'

мы кальция и натрия образуют октаэдричес'

кие стенки (рис. 2).

Возможно, уменьшение параметра a в маун'

тейните до 1,351 нм связано с уплотнением

октаэдрического слоя. В октаэдрической

стенке удвоение параметров a и c, очевидно,

связано с упорядоченным распределением

атомов натрия и кальция в октаэдрических

пустотах двухслойной упаковки атомов кисло'

рода. Сплошные октаэдрические стенки с обе'

их сторон связываются с тетраэдрической сет'

кой состава [Si16O40] и образуют структурные

блоки (рис. 2), которые, повторяясь через ин'

тервал c = 1,351 нм, создают структурный тип

маунтейнита (рис. 3). Между структурными

блоками располагаются атомы калия и моле'

кулы воды. Исходя из кристаллохимических

особенностей маунтейнита можно допустить,

что в несвязанных с октаэдрической стенкой

свободных вершинах тетраэдров располагают'

ся OH'группы.

Подобные структурные блоки имеются и в

слоистых силикатах. В этих структурах четко

выделяются тетраэдрические сетки, характер'

ные как для мелких, так и для крупных вне'

тетраэдрических катионов. В первом тетра'

эдрические слои образуются в результате

двумерной конденсации пироксеновых, а во

втором — волластонитовых цепочек. В струк'

туре маунтейнита появляется оригинальная

тетраэдрическая сетка, где волластонитовая

цепочка связывается дополнительными тетра'

эдрами. Последнюю также можно представить

как результат двумерной конденсации власо'

витовых цепочек. Описанная структура маун'

тейнита имеет моноклинную симметрию с

пространственной группой P 21, как установ'

лено в работе [5].

На основе описанной структуры маунтей'

нита его кристаллохимическую формулу мож'

но представить в виде: K2Na2Ca2[Si8O18×
×(OH)2](OH)2 · 3H2O; z = 4, ρэкс = 2,36 г/см3 ,

ρвыч = 2,31 г/см3.

Для смоделированной структуры маунтей'

нита определены координаты базисных ато'

мов и расстояния между ними: Si—O(OH) =

0,1562—0,1665 нм; (Si—O, OH)ср = 0,1608 нм;

Ca—O(OH) = 0,2310—0,2402 нм; (Ca—O,

OH)ср = 0,2352 нм; Na—O(OH) = 0,2261—

0,240 нм; (Na—O, OH)ср = 0,2342 нм; K—

O(OH) = 0,306—0,362 нм; (K—O, OH, H2O)ср =

= 0,322 нм.

Указанные межатомные расстояния согла'

суются с соответствующими расстояниями в

известных структурах щелочных кальциевых и

редкоземельных силикатов.
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K, Na, Ca силікату — маунтейніту, де атоми кальцію і натрію утворюють октаедричні стінки. Суцільні октаед'

ричні стінки з обох боків зв’язуються з тетраедричною сіткою зі складом [Si16O40] і утворюють структурні блоки,

які, повторюючись параметром c = 1,351 нм, утворюють структурні типи маунтейніту. Між структурними блока'

ми розташовуються атоми калію і молекули води. У незв’язаних з октаедричною стінкою вільних вершинах тет'

раедрів розташовуються OH'групи. Кристалохімічна формула мінералу має вигляд: K2Na2Ca2[Si8O18(OH)2] ×
× (OH)2 · 3H2O, z = 4, просторова група P 21, ρэкс = 2,36, ρвыч = 2,31 г/см3.

SUMMARY. Using the method of comparative crystallochemistry and the data of chemical composition and parameters of

elementary cells of minerals of rhodezite'macdonaldite family the authors simulate structure of mountainite. Atoms of cal'

cium and sodium create octahedric walls in the structure of mountainite. Continuous octahedric walls are connected on

both sides with a tetrahedral layer composition [Si16O40], which repeating in a parameter c = 1.351 nm, formed structural

types of mountainite. It is probable that OH'groups are distributed in free vertices of tetrahedrons untied with the octahe'

dral layer. On the basis of the described structure of mountainite the crystallochemistry formula of the mineral can be pre'

sented as follows: K2Na2Ca2[Si8O18(OH)2](OH)2 · 3H2O, z = 4.
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Введение. Особое положение в разрезе криво'

рожской метаморфической серии раннего до'

кембрия Украинского щита (УЩ) занимает

толща пород, именуемая тальковым или кар'

бонат'тальковым горизонтом, стратиграфи'

чески приуроченная к границе скелеватской

(нижней терригенной) и саксаганской (желе'

зорудной) свит. Толща специфична и уникаль'

на не только для Кривбасса, но и для Кремен'

чугского района и района Правобережных

магнитных аномалий, где имеются литолого'

стратиграфические аналоги этих пород.

Сведения об этой толще разобщены во

многих публикациях и имеют преимущес'

твенно отрывочный характер. Наиболее пол'

ная характеристика этих пород осуществлена

Ю.Ир. Половинкиной [23].

Генетическая, геотектоническая и структур'

но'формационная природа талькового гори'

зонта до сих пор дискуссионны. Кроме наибо'

лее распространенного представления об эф'

фузивной природе этих пород [23], существует

мнение об их внутрипластовом интрузивном

генезисе [8, 9, 20], а также об их осадочно'ме'

тасоматической природе [12, 13, 24, 25, 30].

Выяснение генетических особенностей и

структурно'тектонической позиции тальково'

го горизонта имеет важнейшее значение для

понимания геологической истории развития

Кривбасса в раннем докембрии, эволюции его

геоструктуры и процессов накопления оса'

дочных и вулканогенных пород, в том числе

формирования мощных толщ железистых

кварцитов.

История изучения. Впервые тальковый сла'

нец Криворожского бассейна был описан

П.П. Пятницким (1898) в работе "Геологи'

ческое исследование кристаллических слан'

цев степной полосы юга России". До начала

50'х гг. XX в. доминировала осадочно'ме'

тасоматическая концепция происхождения

пород талькового горизонта Кривбасса в раз'

личных её вариантах — за счет преобразова'

ния карбонат'магниевых осадков и хлорит'

амфиболовых сланцев (И.И. Танатар, 1927;

Н.И. Свитальский, 1932; В.И. Лучицкий,

1939; Ю.Г. Гершойг, 1945; М.А. Линник, 1948;

Н.П. Семененко, 1949). При этом в разме'

щении тальковых пород по разрезу криворож'

ской серии отмечался лишь один стратигра'

фический уровень — на границе нижней и

средней свит. Указывалось также наличие

тальковых сланцев в ядре Саксаганского ан'
© Е.А. Кулиш, В.В. Покалюк, 
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тиклинала, связанных с механизмом затягива'

ния пластичных тальковых пород по зоне Сак'

саганского надвига [5].

В 1952—1953 гг. выходят работы А.П. Ни'

кольского [17, 18], в которых указывается на

несколько стратиграфических уровней разви'

тия тальковых пород, относительное постоян'

ство их химического состава, идентичного

ультраосновным магматическим породам,

широкое развитие серпентина, присутствие

акцессорных хромита, хромсодержащих слюд

(хлорита, фуксита), редких реликтов магмати'

ческих структур. Все это позволило относить

тальковые сланцы к образованиям, возник'

шим за счет метаморфизма ультраосновных

магматических пород. При этом А.П. Ни'

кольский склоняется к их эффузивному про'

исхождению, хотя не исключает и силловую

природу, а для небольшой части тальковых

сланцев допускает происхождение за счет пре'

образования туфогенных пород. В северной

части Саксаганского района он указывает на

существование пяти пластов тальковых пород.

Силловая природа тальковых пород отстаи'

валась В.Н. Котляром (1952) на основании

главным образом структурно'морфологичес'

ких особенностей залегания, сходных с сил'

ловыми внедрениями: пластообразность, не'

выдержанность по простиранию, приурочен'

ность тальковых пластов к разным, хотя и

близким стратиграфическим уровням Кри'

ворожской толщи (прослаиваются сланцами

1'го сланцевого горизонта, встречаются среди

филлитов и аркозов). В Тарапако'Лихманов'

ском районе он отмечает три тальковых го'

ризонта, в районе Драгожилки — четыре, у

с. Скелеватка даже в естественных обнажени'

ях совершенно ясно усматриваются не менее

двух тальковых горизонтов, разделенных фил'

литами. Кроме того, отмечены сохранившие'

ся признаки магматических пород, такие как

широкое распространение серпентина, релик'

товые порфировые структуры и реликты неза'

мещенного оливина, присутствие акцессорно'

го хромита, повышенное содержание никеля.

Наиболее полная характеристика тальковых

сланцев Кривого Рога дана Ю.Ир. Половин'

киной (1955). По соотношениям основных

породообразующих минералов (талька, хло'

рита, карбоната, тремолита, пироксена, сер'

пентина, оливина, флогопита, альбита) она

выделяет 21 разновидность пород талькового

горизонта: 1 — тальковые, 2 — карбонат'таль'

ковые, 3 — хлорит'тальковые, 4 — хлорит'

карбонат'тальковые, 5 — тремолит'тальковые,

6 — карбонат'тремолит'тальковые, 7 — хло'

рит'тремолит'тальковые, 8 — карбонат'хло'

рит'тремолит'тальковые, 9 — хлорит'тремо'

литовые, 10 — карбонат'хлорит'тремолито'

вые, 11 — пироксен'тремолит'тальковые,

12 — оливин'пироксен'серпентин'тремолит'

хлоритовые, 13 — серпентин'карбонат'тремо'

лит'хлоритовые, 14 — флогопит'карбонат'

тальковые, 15 — флогопит'карбонат'хлорит'

тальковые, 16 — флогопит'карбонат'хлорит'

тремолит'тальковые, 17 — флогопит'тремо'

литовые, 18 — альбит'карбонат'тальковые,

19 — альбит'тальк'тремолитовые, 20 — альбит'

флогопит'карбонатные, 21 — альбит'флого'

пит'карбонат'хлоритовые. Эти ассоциации

подразделяются на три группы по степени

метаморфизма от низко' к более высоко'

температурным. В первую группу входят па'

рагенезисы 1—4 (с тальком, карбонатом и

хлоритом), во вторую — парагенезисы 5—11

(добавляется тремолит, иногда полностью вы'

тесняющий тальк), в третью — парагенезисы

11—13 (содержат реликты оливина и пироксе'

на). К четвертой группе отнесены породы с

наложенным калиевым метасоматозом в виде

флогопитизации и натровым метасоматозом

в виде альбитизации (парагенезисы 14—21).

Наиболее распространены породы первой

группы, менее — второй. Породы с реликтами

оливина и пироксена наблюдаются только в

Анновском районе, где степень регионального

метаморфизма повышена и соответствует эпи'

дот'амфиболитовой фации. Флогопитизиро'

ванные и альбитизированные породы встреча'

ются локально в участках развития щелочного

метасоматоза.

Мощность горизонта непостоянна и колеб'

лется от 10—20 м до 100 и более. Тальковые и

сопряженные с ними сланцы залегают в виде

нескольких (2—4) пластов (потоков), несколь'

ко различающихся по составу и мощности.

Указанные пласты разделены сланцами так

называемого филлитового горизонта нижней

(скелеватской) свиты или первого сланцевого

горизонта средней (ныне саксаганской) сви'

ты. Местами по простиранию тальковые по'

роды сменяются указанными выше сланцами.

В самих пачках тальковых пород отмечаются

линзы и прослоечки карбонатных пород. Ха'

рактерна быстрая смена различных типов по'

род (фаций) в вертикальном и горизонталь'
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ном направлениях. Ю.Ир. Половинкина ука'

зывает, что тальковые сланцы, хотя и зани'

мают определенное стратиграфическое по'

ложение на границе нижней (скелеватской)

и саксаганской свит, они могут встречаться и в

других частях разреза криворожской серии, в

том числе и около железистых кварцитов

средней (саксаганской) свиты и в верхней

(гданцевской) свите. Все петрографические,

петрохимические, геологические и иные ха'

рактеристики, по ее убеждению, указывают,

что рассматриваемые породы имеют эффузив'

ное происхождение, т. е. это ультраосновные

эффузивы, залегающие в виде нескольких

покровов небольшой мощности. Доказатель'

ством эффузивной природы этих пород слу'

жит наличие в них реликтовых структур вул'

канитов (бесструктурный или микролепидоб'

ластовый хлоритовый базис, образованный

при перекристаллизации стекловатого мат'

рикса эффузивов; реликты и теневые формы

идиоморфных порфировых вкрапленников

оливина в хлоритовом базисе), а также нали'

чие миндалекаменных текстур и химического

состава, близкого к пикритам и пикритовым

базальтам.

В.С. Домарев (1955), сопоставляя спект'

ральные анализы тальковых сланцев из раз'

ных районов Северного Криворожья, отмечал

высокое содержание в них Cr (0,1—1,0 %), Ni

и Co (0,01—0,1 %). Это приводит его к выводу

о вероятном происхождении тальковых слан'

цев за счет эффузивов. Тальковые же сланцы с

пониженным содержанием Cr, Ni, Co могли

образоваться, по его мнению, и в результате

преобразования доломитов.

К.Ф. Щербакова и В.Ю. Фоменко (1959)

выделяли среди тальковых сланцев два гене'

тических типа: 1) тальковые сланцы, образо'

вавшиеся в результате метаморфизма эффу'

зивных пород, занимающие вполне опреде'

ленное стратиграфическое положение — на

контакте пород нижней и средней свит кри'

ворожской серии; 2) тальковые сланцы, об'

разовавшиеся в результате оталькования

железисто'магнезиальных (амфиболовых, ам'

фибол'хлоритовых) сланцев средней свиты (в

основном четвертого сланцевого горизонта).

Первые характеризуются относительно посто'

янным химическим составом, в первую оче'

редь по содержанию MgO (более 20 %), вто'

рые — переменным составом при колебаниях

MgO = 1,18—20,52 %. Эти исследователи ука'

зывают на незначительно проявленные в таль'

ковых породах процессы альбитизации.

В.Ю. Фоменко и М.И. Черновский (1962) в

коллективной монографии по Кривому Рогу

[2] также разделяют тальковые сланцы на два

генетических типа — метаэффузивы и оталь'

кованные амфибол'хлоритовые сланцы сред'

ней свиты, и дают им сравнительную характе'

ристику по значениям содержания магния и

алюминия. Ими отмечены породы с релик'

товыми структурами вулканитов — почти

скрытокристаллические сланцы амфибол'

хлоритового состава, напоминающие рас'

кристаллизованную стекловатую основную

ткань эффузивных пород. В этой же работе

Р.И. Сироштан указывает (стр. 194), что иног'

да тальксодержащие сланцы подвергнуты ще'

лочному метасоматозу как калиевому, так и

натриевому. При первом в этих породах разви'

вается буровато'зеленый флогопит, количе'

ство которого может доходить до 40 %, что

наблюдается по скв. 6729 в районе Рахманов'

ского рудника. Следствием натрового мета'

соматоза оказывается альбитизация тальк'

серицит'тремолитовых сланцев, в которых

мелкотаблитчатый альбит замещает основные

породообразующие минералы этого сланца.

В.Н. Кобзарь [6] выделяет на Искровском

участке Западно'Анновской полосы (Север'

ное Криворожье) четыре пласта тальковых

сланцев, на участке Драгожилка — не менее

пяти, которые располагаются на разных стра'

тиграфических уровнях — как на границе ске'

леватской и саксаганской свит, так и внутри

железорудной толщи. В работе [7] им приве'

дены сведения о фоновом содержании в таль'

ковых сланцах акцессорных элементов, выяв'

лены точки сингенетичной повышенной ми'

нерализации Ni, Co, Cr.

Таким образом, в результате проведенных в

1950—1970'х гг. работ получены неоспоримые

свидетельства эффузивной природы большей

части пород талькового горизонта, что при'

знается в настоящее время большинством ис'

следователей. Вместе с тем часть пород связа'

на с вторичным оталькованием силикатных

сланцев за счет высокого содержания магния в

первичном осадке либо за счет наложенных

метасоматических процессов [36].

В последние годы получены некоторые до'

полнительные свидетельства вулканогенного

происхождения пород талькового горизонта

на основании изучения состава вмещающих
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их терригенных пород [22]. В составе филли'

тов скелеватской свиты диагностирована

группа сланцев, имеющих терригенное проис'

хождение, но по химическому составу тесно

связанных с ультрамафитами. Они обогащены

магнием, железом, хромом, кальцием. Про'

слои этих сланцев располагаются в непосред'

ственной близости (первые метры) к талько'

вым пластам и образовались при смешении

высокозрелых (глиноземистых) алевропели'

тов и продуктов выветривания и переотложе'

ния ультраосновных эффузивов.

Подводя итог, можно определить основные

признаки, свидетельствующие о вулканоген'

ной и вулканогенно'осадочной природе мета'

пород талькового горизонта Кривбасса.

Структурные признаки. Общая структурная

позиция тальковых пород в масштабе всего

Кривбасса определяется приуроченностью к

границе скелеватской и саксаганской свит

(стратиграфический контроль), при этом они

соскладчаты вмещающим метатерригенным

породам, что свидетельствует об их исход'

ной стратификации. Трудно себе представить

внутрипластовые интрузивные внедрения,

приуроченные к строго определенной стра'

тифицированной зоне, выдерживающейся на

столь значительных расстояниях (более 150 км)

при средней мощности тальксодержащих

пород до 30 м. Эта стратиграфическая при'

уроченность наблюдается даже в составе от'

дельных изолированных друг от друга разоб'

щенных складчатых структур (в южной части

Правобережного района). Вместе с тем изве'

стно, что высокомагнезиальные ультраоснов'

ные лавы (коматииты) обладают весьма высо'

кой текучестью и вполне могут покрывать ог'

ромные площади в связи с трещинным типом

излияний и при условии выровненного релье'

фа территории.

Вещественные признаки. 1. Несмотря на рас'

сланцевание в породах сохраняются реликто'

вые структуры эффузивных пород — тонкоче'

шуйчатый или даже бесструктурный плохо

раскристаллизованный тальк'хлоритовый ба'

зис, образованный по стекловатому матриксу

эффузивов, вмещающий теневые реликты пор'

фировых выделений оливина, а также четко

проявленные миндалекаменные текстуры [23,

35]. 2. В ассоциации с тальковыми породами,

часто в непосредственном с ними переслаива'

нии находятся терригенные сланцы (с окатан'

ными кластогенными зернами рутила), несу'

щие петрохимическое влияние ультраоснов'

ного вулканизма (обогащенность железом,

магнием, хромом, кальцием) [16, 22]. Содер'

жание хрома в них достигает 0,3 %. По сте'

пени обогащения этими элементами среди

сланцев устанавливается непрерывный петро'

химический ряд от высокомагнезиально'же'

лезистых до высокозрелых (глиноземистых)

метапелитов. В песчаниковых и филлитовых

прослоях, перемежающихся с тальковыми

сланцами, установлены акцессорные обломоч'

ные зерна хромита и сопровождающего его

хроммусковита (фуксита) [33]. Выход хромита

в тяжелой фракции достигает в отдельных

пробах 15 %. Очевидно, что обломочный хро'

мит поступал в песчаный осадок за счет раз'

мыва близлежащих ультрамафитов, а фуксит

мог образоваться при метаморфизме хром'

содержащих гидрослюд, сформированных при

выветривании этих ультрамафитов.

Стратиграфический статус талькового гори�
зонта. Неоднозначность генетической приро'

ды этой толщи и сложность структурно'стра'

тиграфического положения в разрезе криво'

рожской серии долгое время обусловливали

неопределенность ее стратиграфического ста'

туса. В разные годы эти породы относили то

к нижней (скелеватской) свите [26, 29], то к

железорудной саксаганской свите [1, 16], то

выделяли в качестве самостоятельной едини'

цы в ранге отдельной свиты [19]. С 1986 г. и до'

ныне действует принятое УРМСК трехчлен'

ное деление скелеватской свиты, по которому

тальковая толща классифицируется как верх'

няя (тальковая) подсвита скелеватской свиты

(sk3) [29].

Учитывая многопластовый характер и фа'

циальную невыдержанность тел ультрамафи'

тов, они не образуют в строгом смысле конк'

ретный стратиграфический тальковый гори'

зонт (термин имеет больше рудничный смысл,

нежели стратиграфический). В силу устойчи'

вости данного термина в Кривбассе под ним

мы понимаем совокупность тальковых плас'

тов внутри осадочной толщи.

Мощность пластов ультрамафитов талько'

вого горизонта на большей части территории

Кривбасса составляет в среднем 10—15 м, ред'

ко до 40, однако локально отмечаются раздувы

до 100 м и более (рудник им. Фрунзе). Этот го'

ризонт соскладчат вмещающим породам и

участвует в строении основных складчатых

структур Кривбасса — Основной синклинали,
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Саксаганской синклинали, Саксаганской ан'

тиклинали, Тарапако'Лихмановской анти'

клинали и др., а также отдельных разобщен'

ных синклинальных структур Правобережно'

го района. На отдельных участках в замковых

частях складок наблюдается значительное уве'

личение мощностей тальковых сланцев.

В связи с многопластовостью тальковых по'

род, а также наличием постепенного перехода

между терригенными сланцами скелеватской

и саксаганской свит, точное положение грани'

цы между свитами не определено. Какая'либо

маркирующая поверхность этой границы от'

сутствует. Относительно определены лишь по'

дошва первого железистого горизонта сакса'

ганской свиты и кровля песчаниковой толщи

скелеватской свиты (рис. 1). Нами проанали'

зированы изменения мощности сланцевой

толщи, ограниченной этими поверхностями

[21]. Было выяснено, что указанная толща

имеет выдержанную мощность примерно

150—170 м в пределах большей части Сакса'

ганского района. Метаультрамафиты талько'

вого горизонта внутри этой толщи приуроче'

ны в большинстве случаев к средней части ее

разреза, однако могут располагаться и на дру'

гих уровнях, иногда даже выше первого же'

лезистого пласта. Местами метаультрамафиты

вообще отсутствуют в разрезе и происходит

постепенный переход от метапелитов филли'

тового горизонта скелеватской свиты к мета'

пелитам первого сланцевого горизонта сакса'

ганской свиты. Переход выражен в изменении

состава сланцев от высокоглиноземистых низ'

кожелезистых (кварц'серицитовых) к более

железистым и магнезиально'железистым (с

биотитом, хлоритом, амфиболом). Мощность

собственно кварц'серицитовых филлитов в

нижней части сланцевой толщи составляет в

среднем 70—80 м. Хотя отдельные маломощ'

ные прослои их встречаются и выше, уже в

составе сланцевых горизонтов саксаганской

свиты. Количество тальковых пластов состав'

ляет один—три, иногда до пяти. Стратигра'

фические уровни этих пластов ультрамафитов

самые разные, они как бы "гуляют" по всей

сланцевой толще снизу доверху между мета'

песчаниками скелеватской свиты и первым

железистым пластом саксаганской свиты.

Иногда тальковые пласты лежат прямо на ме'

тапесчаниках аркозо'филлитового горизонта.

Таким образом, общий вертикальный интер'

вал распространения пластов тальковых пород

Рис. 1. Схема строения разреза нижней части кри'

ворожской серии (скелеватской и нижней части сак'

саганской свит) с расположением пластов вулкано'

генных ультрамафитов талькового горизонта в Сакса'

ганском районе Кривбасса: 1 — первый железистый

горизонт саксаганской свиты — силикатно'мартито'

вые роговики; 2 — первый сланцевый горизонт сакса'

ганской свиты — сланцы кварц'биотитовые, кварц'

хлоритовые, кварц'биотит'хлоритовые, хлорит'кар'

бонатно'углистые; 3 — пластовые тела вулканоген'

ных ультрамафитов; 4 — прослои мраморизованных

доломитов; 5 — филлитовый горизонт скелеватской

свиты — сланцы кварц'серицитовые, кварц'биотит'

серицитовые, с примесью углистого материала; 6 —

нижняя псефо'псаммитовая подсвита скелеватской

свиты — метапесчаники, метагравелиты с прослоями

в нижней части поли' и олигомиктовых метаконгло'

мератов; 7 — метабазиты новокриворожской свиты;

8 — архейский плагиогранитоидный фундамент;

9 — линии стратиграфических несогласий. Цифры в

кружках: 1 — главный стратиграфический уровень

распространения пластов ультрамафитов; 2 — второ'

степенные уровни
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соответствует всей сланцевой толще (мощ'

ностью 150—170 м в пределах большей части

Саксаганского района) между псаммитами

скелеватской свиты и первым железистым го'

ризонтом саксаганской свиты (включая фил'

литовый и первый сланцевый горизонты),

располагаясь главным образом в пределах сре'

динной части разреза этой сланцевой толщи

(рис. 1). Очевидно, что сами метавулканиты

как второстепенные члены внутри осадочной

толщи, к тому же располагающиеся на разных

стратиграфических уровнях, не могут иметь са'

мостоятельного стратиграфического значения

в ранге свиты или подсвиты, как это принято

сейчас. Они могут входить лишь составной

частью в объем вмещающей их терригенной

толщи. По сути, в нынешнем расчленении

средняя (филлитовая) и верхняя (тальковая)

подсвиты скелеватской свиты дублируют друг

друга, являясь по существу одной и той же

толщей. Следствием такого дублирования

оказывается удвоение мощности верхней час'

ти разреза скелеватской свиты в принятом

УРМСК расчленении по отношению к её ис'

тинной мощности. Это вносит затруднения в

общее понимание строения свиты и при на'

несении геологических границ во время кар'

тографических работ. Учитывая все вышеопи'

санные особенности строения разреза, мы

предлагаем простое, на наш взгляд, решение,

которое, однако, требует некоторого измене'

ния традиционной стратиграфической схемы.

Вместо ныне действующего трехчленного де'

ления скелеватской свиты стратиграфически

корректнее рассматривать двучленное деле'

ние (как это уже было ранее) с таким опреде'

лением: нижняя подсвита — метапсефито'

псаммитовая и верхняя подсвита — метаалев'

ро'пелитовая с прослоями ультраосновных

метаэффузивов и мраморизированных доло'

митов. Верхнюю границу скелеватской свиты

более правильным было бы проводить по по'

дошве первого железистого горизонта. При

этом вся сланцевая толща, вмещающая тела

ультрамафитов, будет соответствовать единой

верхней подсвите скелеватской свиты. Посте'

пенный характер изменений состава терри'

генных сланцев снизу вверх по разрезу этой

подсвиты как раз и будет отражать ее переход'

ный статус между грубокластическими осад'

ками скелеватской свиты и железорудной

формацией саксаганской свиты. При этом

первый сланцевый горизонт саксаганской

свиты войдет составной частью в скелеват'

скую свиту. Такое решение потребует, однако,

изменений в нумерации сланцевых горизон'

тов саксаганской свиты, что в силу устоявшей'

ся рудничной номенклатуры вряд ли целесо'

образно. Поэтому в качестве верхней границы

скелеватской свиты можно оставить кровлю

главного стратиграфического уровня распро'

странения пластов ультрамафитов, оговорив

при этом, что первый сланцевый горизонт

саксаганской свиты также вмещает прослои

ультраосновных метаэффузивов. Скелеватская

свита, таким образом, будет состоять из двух

подсвит. Тальковая подсвита (а тем более сви'

та) как таковая не нужна.

Постановка задачи. В свете современных

представлений, высокомагнезиальные низко'

щелочные ультраосновные эффузивы (комати'

иты) широко распространены в составе ранне'

докембрийских зеленокаменных осадочно'

вулканогенных комплексов. По материалам

[19], основная часть пород талькового гори'

зонта Кривбасса представляет собой мета'

морфизованные коматииты, среди которых

преобладают перидотитовые разности; менее

развиты пироксенитовые коматииты и кома'

тиитовые базальты и еще реже — высоко'

магнезиальные толеиты. Можно предполо'

жить (примечание наше), что они образуют

дифференцированную ультрабазит'базитовую

высокомагнезиальную коматиитовую вулка'

ническую серию, подобную развитым внутри

архейских вулканогенных толщ зеленокамен'

ных структур Среднего Приднепровья [27, 28].

В данной работе поставлена задача обоб'

щения петрохимических материалов по тальк'

содержащим породам с целью их петрохими'

ческой типизации, выяснения особенностей

генезиса, определения количественных соот'

ношений между основными литотипами, изу'

чения тенденций изменения химических

свойств, оценки влияния осадочно'метасома'

тических процессов, связанных с коматиито'

вым вулканизмом, сравнения тальковых по'

род с известными коматиитами УЩ и других

регионов, определения степени дифференци'

рованности исходных расплавов.

Результаты. Была изучена выборка пород

талькового горизонта (50 химических анали'

зов) из опубликованных источников [2—4, 8,

17, 23, 26, 31, 35] и др. В выборку включались

все разновидности тальксодержащих пород, в

том числе и оталькованные силикатные слан'
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цы (амфибол'хлоритовые, хлорит'амфиболо'

вые) из сланцевых горизонтов средней свиты,

выветрелые разновидности тальковых сланцев

из современной коры выветривания, а также

тесно ассоциирующие с тальковыми породами

редкие прослои осадочных доломитов. 96 %

всех анализов соответствуют главному страти'

графическому уровню развития этих пород —

на контакте скелеватской и саксаганской свит.

Территориально анализы охватывают весь

Криворожский бассейн от Ингулецкого райо'

на на юге до Анновского — на севере, а также

район Правобережных магнитных аномалий,

где имеются их стратиграфические аналоги.

Другие уровни тальковых пород — из верхней

свиты, а также из зоны Саксаганского над'

двига — в данной работе не рассматрива'

ются по причине недостатка фактического

материала.

Типизация осуществлялась по методу фак'

торного анализа (главных компонент) и клас'

тер'анализа (полных связей) по матрице из

восьми переменных — SiO2, TiO2, Al2O3,

Fe2O3 + FeO, MgO, CaO, Na2O + K2O, п. п. п.

Общая структура петрохимических данных

для всей выборки (50 проб) в координатах

первых двух главных факторов показана на

рис. 2.

Фактор 1 составляет 34,3 % общей измен'

чивости и характеризуется противостоянием

главным образом магния и кремния, с одной

стороны, и алюминия, железа — с другой. Ес'

ли принять расположение высокомагнезиаль'

ных ультрамафитов за начало вектора, то его

конец связан с нарастающим ожелезнением и

увеличением глиноземистости. Дифференци'

ация составов по этому вектору служит опре'

деляющей в данной выборке и соответствует

изменениям между высокомагнезиальными

ультрамафитами, с одной стороны, и железо'

глиноземистыми метапелитами — с другой. В

генетическом смысле данный вектор обуслов'

лен совместным влиянием нескольких про'

цессов: 1 — метасоматического преобразова'

ния ультрамафитов (в том числе и гипергенно'

го с последующим метаморфизмом) по линии

увеличения глиноземистости и железистости;

2 — исходно магматической дифференциации

ультрамафитовых расплавов по содержанию в

них магния, кремнезема; 3 — осадочных про'

цессов с накоплением железистых и железо'

глиноземистых пелитов, связанных с переот'

ложением выветрелых продуктов ультраос'

новных пород. Из этих трех процессов роль

магматической дифференциации наименьшая.

Фактор 2 отвечает за 28,7 % изменчивости

выборки и показывает степень карбонатности

пород (CaO и п. п. п). В положении макси'

мальных значений этого вектора находится

небольшая группа проб осадочных доломи'

тов, удаленная от основного роя составов. Ин'

терпретация данного фактора предполагает

влияние также нескольких процессов: 1 — в

первую очередь, осадочного накопления доло'

митов; 2 — карбонатного метасоматоза по

ультрамафитам (наложенной карбонатизации

и перераспределения карбонатов); 3 — исход'

но магматической дифференциации ультра'

мафитов по содержанию кальция (незначи'

тельное влияние).

Фактор 3 составляет 12,3 % и отвечает из'

менениям по степени общей щелочности

(Na2O + K2O). Вероятно, он связан с процес'

сами наложенной альбитизации (Na2O) и раз'

вития флогопита (K2O), которые локально

проявлены в тальковых сланцах [2, 23, 35].

Рис. 2. Проекции переменных (оксидов) и фигуратив'

ных точек состава пород талькового горизонта Крив'

басса (выборка 50 проб) на фактор'плане F1—F 2. 1 —

тренд ожелезнения и увеличения глиноземистости

("глинизации"); 2 — тренд увеличения карбонатности.

Si = SiO2, Mg = MgO и т. п. Цифры в кружках — номе'

ра кластеров
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Кластер'анализ позволяет свести все разно'

образие пород к шести кластерам (при оце'

ночном расстоянии 20 ед. (рис. 3), которые

идентифицируются следующим образом.

Кластер 1. Железо�глиноземистые пелиты и

сланцы. Характеризуются низким содержани'

ем MgO (0,6—1,2 %), повышенным значением

общей железистости (22—24 %) и высоким со'

держанием глинозема (25—28 %). В этот клас'

тер вошли всего два анализа (4 % от всей вы'

борки). Первый анализ — незначительно

оталькованный хлорит'амфиболовый сланец

средней свиты и второй — интенсивно вывет'

релая глинисто'охристая порода из совре'

менной коры выветривания тальковых слан'

цев. Большое сходство их химического соста'

ва говорит о том, что метаморфизованные

терригенные породы, такие как хлорит'ам'

фиболовые сланцы средней свиты, могли

сформироваться при метаморфизме продук'

тов выветривания и переотложения базит'

ультрабазитов.

Кластер 2. Железистые сланцы (четыре про'

бы — 8 %). Характеризуются по отношению к

составу ультрамафитов низкими значениями

содержания MgO (1,7—11,2 %), повышенной

глиноземистостью (11—15 %) и высокой об'

щей железистостью (29—37 %), а также повы'

шенной общей щелочностью (1—2,5 %). В эту

группу попадают три анализа из талькового

горизонта (существенно хлоритовые сланцы с

тальком) и один из саксаганской свиты

(оталькованный амфибол'хлоритовый сла'

нец). Химический состав пород несет черты

как осадочных железистых пелитов, образо'

ванных при выветривании и переотложении

базит'ультрабазитов, так и самих вулканитов,

претерпевших достаточно интенсивные доме'

таморфические гипергенные изменения (in

situ) и впоследствии при метаморфизме при'

обретших почти аналогичный состав с терри'

генными породами. Отмеченные в двух образ'

цах реликтовые миндалекаменные текстуры и

тонкокристаллический хлоритовый матрикс

свидетельствуют о том, что, по крайней мере,

часть из этих пород относится к измененным

(in situ) эффузивам.

Два первых кластера близки между собой,

при этом сильно удалены от главного роя сос'

тавов. На дендрограмме они объединяются

вместе в один кластер (1 + 2) более высокого

уровня (при оценочном расстоянии ≥26 ед.).

В целом они несут петрохимические признаки

в большей мере исходно осадочных пород, не'

жели магматических.

Кластер 3. Измененные (обогащенные же�

лезом, глиноземом) ультрамафиты (восемь

проб — 16 %). На фактор'планах занимают

промежуточное положение между вышеопи'

санными кластерами (1 и 2) и почти неизме'

ненными метаультрамафитами (кластер 4),

тяготея к последним. В сравнении с малоиз'

мененными метаультрамафитами характери'

зуются переменным, но достаточно высоким

значением MgO (12—25 %), повышенной же'

лезистостью (12—18 %) и глиноземистостью

(11,5—25 %). Одна проба имеет вулканогенно'

осадочное происхождение (тонкое переслаи'

Рис. 3. Кластерная

дендрограмма состава

пород талькового го'

ризонта Кривбасса.

Цифры в кружках —

номера кластеров
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вание тальковых слойков и серицитовых, био'

тит'серицитовых сланцев). В этой же пробе

высокое содержание K2O (5,7 %). Четыре

пробы несут на себе влияние современных

гипергенных процессов (отобраны из обна'

жений, в том числе из глинистой коры вы'

ветривания тальковых сланцев). Невыветре'

лые образцы имеют различный минеральный

состав: преимущественно хлорит'тальковый

(с переменным количеством амфибола и кар'

боната), биотит'хлоритовый, существенно

амфиболовый с тальком. Таким образом, в

этот кластер входят породы разного генезиса

(метавулканогенные, метавулканогенно'оса'

дочные) с преобладанием измененных мета'

вулканитов. Общее свойство пород — бли'

зость к малоизмененному составу исходных

ультрамафитов.

Кластер 4. Наименее измененные (из состава

исходной выборки) ультрамафиты (перидоти�

товые метакоматииты) составляют основной

объем выборки (29 проб — 58 %). Образуют

плотный рой точек, характеризуясь параметра'

ми оксидов, свойственных перидотитам: высо'

кая магнезиальность пород (MgO >20 %), низ'

кая общая щелочность (Na2O + K2O ~0,4 %),

низкая титанистость (TiO2 ~0,4 %). В связи с

большим содержанием в данных метаморфи'

зованных породах летучих компонентов (5—

13 %), в первую очередь воды, параметры всех

оксидов пересчитываются на сухой остаток.

Эта процедура приводит к некоторому увели'

чению относительного содержания остальных

оксидов, в особенности SiO2. Колебания со'

держания SiO2 (после приведения к сухому ос'

татку) в породах составляют 44—54 %, что

соответствует уровню основности для основ'

ных магматитов. Однако, как показано в рабо'

те [15], такие пределы характерны для перидо'

титовых коматиитов мира. По систематике,

предложенной в этой работе, породы относят'

ся к ультрамафическим коматиитам (MgO —

20—40, SiO2 — 40—53 %). Возможно, такие

повышенные содержания SiO2 по сравнению с

типичными ультраосновными породами

связаны с метаморфическими преобразова'

ниями пород и широким развитием в них

талька — наиболее богатого кремнеземом

(SiO2 — 60—62 %) вторичного минерала, заме'

щающего оливин и ортопироксен. Принадлеж'

ность пород к коматиитовой серии и отличие

их от более титанистых и менее кремнеземис'

тых пикритов проиллюстрировано на диаг'

раммах TiO2 — MgO и SiO2 — MgO с помощью

разделительных линий по данным Е.М. Крес'

тина [10] и Т.И. Фроловой, Н.Ф. Которгина

[32]. От пород марианит'бонинитовой серии,

сходной с коматиитами, они отличаются ины'

ми условиями залегания (среди протоплатфор'

менных мелководных терригенных осадков), а

также более высокими значениями TiO2.

Породы представлены сланцами тальково'

го, тальк'хлоритового, хлорит'талькового со'

става с переменным содержанием амфибола

(тремолита'актинолита) и карбоната, иногда

с серпентином. Часто отмечены реликтовые

миндалекаменные текстуры и теневые релик'

ты изометричных выделений оливина, пол'

ностью замещенных серпентином и хлоритом.

Этот кластер разделяется, в свою очередь, на

несколько меньших кластеров, которые харак'

теризуют основные петрохимические разно'

видности перидотитовых коматиитов в данной

выборке. Можно определить две главные дос'

таточно близкие между собой разновидности.

Более подробно они будут рассмотрены ниже.

Рис. 4. Количественное соотношение между главными литолого'петрохимическими типами

(кластерами) пород талькового горизонта Кривбасса

aa
aa
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Кластер 5. Карбонатизированные метауль�

трамафиты (четыре пробы — 8 %) характери'

зуются весьма близкими параметрами оксидов

по отношению к наименее измененным мета'

ультрамафитам (кластеру 4), отличаясь от них

повышенным содержанием CaO (6,5—17,5 %)

и летучих (8—14 %).

Кластер 6. Доломиты (три пробы — 6 %) об'

разуют значительно удаленный от основного

роя кластер. Это типично осадочные метамор'

физованные породы [3].

Таким образом, данные шесть кластеров

характеризуют весь спектр метаосадочных,

метаэффузивных и метасоматически изме'

ненных пород, связанных с тальковым гори'

зонтом (рис. 4). Средние составы кластеров

приведены в таблице.

Перидотитовые коматииты. В целом по вы'

борке наименее измененных перидотитовых

коматиитов (кластеру 4) разброс фигуратив'

ных точек довольно велик, однако эти колеба'

ния для большинства проб не выходят за пре'

делы перидотитового состава. Наибольший

разброс значений содержания обнаруживает

SiO2 (44—54 %), в меньшей мере — MgO (22—

34 %), еще менее — CaO (0,2—8 %) (рис. 5). Ус'

редненные генерализованные параметры ко'

лебаний основных породообразующих окси'

дов хорошо иллюстрируются средними соста'

вами четырех кластеров (4/1'а, 4/1'б, 4/2'а,

4/2'б), выделяемых внутри совокупности

кластера 4 (рис. 5, таблица).

Кластерный анализ показывает разделение

наименее измененных перидотитовых кома'

тиитов на две главные разновидности, разли'

чающиеся между собой прежде всего содержа'

нием SiO2 и MgO, в меньшей мере — CaO и

Al2O3 (таблица). Первая разновидность (клас'

тер 4/1) более магнезиальна, но менее кремне'

земиста (MgO ~30, SiO2 ~46 %), чем вторая

(кластер 4/2 — MgO ~26, SiO2 ~50 %). По нор'

мативному составу они различаются соотно'

шениями оливина и гиперстена. Соотношения

основных нормативных минералов для клас'

тера 4/1, %: Нур — 43,3; Оl — 35,5; Pl — 17,7;

Mgnt + Ilm — 2,5; для кластера 4/2: Нур — 62,2;

Оl — 9,8; Pl — 23,0; Mgnt + Ilm — 3,1. Посколь'

ку различия по кремнию и магнию (главным

породообразующим оксидам) имеют устойчи'

вую отрицательную корреляционную связь,

указанные две разновидности демонстрируют

усредненный спектр (тренд) дифференциации

перидотитовых коматиитов талькового гори'

зонта (рис. 6, а). Протяженность петрохими'

ческого тренда фракционирования мала и не

выходит за пределы состава перидотитов.

Дальнейшее разделение кластера 4 малоэф'

фективно, поскольку вступает в силу разба'

Рис. 5. Параметры поро'

дообразующих компо'

нентов в перидотитовых

коматиитах талькового

горизонта Кривбасса

(по средним значениям

кластеров). Кластер: 1 —

4/2'а, 2 — 4/1'а, 3 — 4/2'

б, 4 — 4/1'б (средний

состав кластера см. в таб'

лице)
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лансировка по многим компонентам в резуль'

тате влияния вторичных изменений при мета'

морфизме, погрешностей самих анализов, а

также недостаточного количества проб для ус'

тановления статистически значимых разли'

чий. Хотя формально кластерным анализом

можно выделить еще по две разновидности

(таблица), которые могли быть обусловлены

различиями в составе и степени плавления ис'

ходного субстрата перидотитовых коматиитов

в разных участках, отличающихся также сте'

пенью кристаллизационной дифференциации

магм в глубинных и поверхностных условиях.

Однако такие генетические интерпретации на

данном уровне объединения петрохимических

данных уже неэффективны в силу указанных

выше причин. Мелкие кластеры показывают

лишь генерализацию облака исходных соста'

вов. Для сопоставления с другими метамор'

физованными перидотитовыми коматиитами

других регионов и структур докембрия можно

использовать средний состав наиболее круп'

ных кластеров, в нашем случае это средний

состав всей выборки наименее измененных

перидотитовых коматиитов (кластер 4 без трех

аномальных анализов — 26 проб) и двух глав'

ных разновидностей (кластеры 4/1, 4/2 — по

13 проб).

На серии бинарных диаграмм для пород ко'

матиитовой серии [27] (рис. 6, а) составы ко'

матиитов талькового горизонта располагаются

в целом в пределах генерализованных полей

перидотитовых коматиитов мира, однако от'

личаясь пониженным содержанием CaO, что

может быть объяснено вторичными преобра'

зованиями исходных лав на позднемагма'

тической стадии либо при метаморфических

процесах. Основные тенденции дифференци'

ации изучаемых пород также соответствуют

таковым для перидотитовых коматиитов. На

диаграммах CaO — MgO — Al2O3 и MgO —

SiO2 — ΣFeO (рис. 6, б, в) точки среднего сос'

тава главных разновидностей коматиитов

талькового горизонта (4/1 и 4/2) располагают'

ся параллельно линиям MgO — CaO и MgO —

SiO2, что определяется зависимостью от сте'

пени кристаллизационного фракционирова'

ния оливина в расплаве. Более магниевая, ме'

нее кремнеземистая и менее кальциевая раз'

новидность (кластер 4/1) соответствует куму'

латам, другая разновидность (кластер 4/2) —

реститам.

В целом перидотитовые коматииты талько'

вого горизонта Кривбасса петрохимически

сходны (образуют единое поле) с перидотито'

выми коматиитами Среднего Приднепровья,

Карело'Финского региона, Канады, Австра'

лии и Зимбабве, несколько отличаясь от обед'

ненных глиноземом коматиитов Барбертона

(ЮАР) и наиболее ультрамафических комати'

Но'
мер

клас'
тера

Ко'
ли'
че'

ство
проб

Химический состав (вес. % оксидов)

SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO
Fe2O3+

+ FeO
MnO MgO CaO Na2O K2O

Na2O+

+ K2O
Cr2O3 NiO П.п п. ∑

1

2

3

4

5

6

4

4/1

4/2

4/1А

4/1Б

4/2А

4/2Б

(2)

(4)

(8)

(26)

(4)

(3)

(26)

(13)

(13)

(7)

(6)

(8)

(5)

33,05

39,65

37,60

43,96

38,64

30,05

48,46

45,99

50,58

47,65

44,59

49,72

52,23

0,71

0,46

0,47

0,39

0,34

0,22

0,42

0,51

0,35

0,46

0,54

0,37

0,31

27,03

12,32

16,08

7,02

6,70

5,31

7,47

8,00

7,02

7,58

8,55

7,48

6,02

22,58

22,24

7,52

2,31

2,92

1,65

2,58

2,03

3,00

—

—

—

—

0,90

11,75

7,44

8,09

7,13

6,37

8,99

9,77

8,37

—

—

—

—

23,48

33,99

14,96

10,4

10,05

8,02

11,57

11,80

11,37

12,07

11,43

10,69

12,44

0,01

0,38

0,08

0,17

0,26

0,30

0,19

0,18

0,20

0,15

0,21

0,18

0,23

0,88

5,45

18,87

25,37

19,41

11,41

28,25

30,56

26,27

29,56

31,13

25,44

27,45

1,80

0,66

1,41

2,98

11,77

18,25

3,18

2,63

3,66

2,15

3,01

5,62

0,94

0,20

0,81

1,39

0,23

0,35

0,14

0,22

0,20

0,23

0,16

0,29

0,29

0,10

0,1

1,10

0,52

0,17

0,22

1,08

0,13

0,08

0,18

0,17

0,09

0,19

0,03

0,3

1,91

1,91

0,4

0,57

1,22

0,35

0,28

0,41

0,33

0,39

0,48

0,13

0,1

0,08

0,11

0,18

0,14

—

—

—

—

—

—

—

—

0,11

—

0,07

0,14

0,12

—

—

—

—

—

—

—

—

13,80

6,31

9,13

8,90

12,55

25,17

0

0

0

0

0

0

0

101,27

101,21

100,69

99,91

100,55

99,95

99,90

99,95

99,85

99,94

99,85

99,97

99,76

Средний химический состав главных литолого�петрохимических типов (кластеров) 
пород карбонат�талькового горизонта Кривбасса

П р и м е ч а н и е. Объединение проб в кластеры по методу полных связей. Жирным шрифтом показан состав класте'

ров наименее измененных перидотитовых коматиитов, приведенный к сухому остатку; наименования и состав клас'

теров см. в тексте.
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Рис. 6. Коматииты талькового горизонта Крив'

басса в общей петрохимической структуре ко'

матиитов архейских зеленокаменных поясов

мира: а — на серии бинарных диаграмм; б — на

диаграмме CaO — MgO — Al2O3; в — на диаг'

рамме MgO — SiO2 — ΣFeO. 1 — генерализо'

ванные поля перидотитовых коматиитов мира

(по [27]); 2 — линия раздела между пикритами и

коматиитами по [10, 32]; 3 — фигуративные точ'

ки состава перидотитовых коматиитов талько'

вого горизонта Кривбасса; 4 — средний состав

двух главных разновидностей перидотитовых

коматиитов талькового горизонта и шлейф дифференциации; 5 — поле фигуративного состава перидотитовых

коматиитов талькового горизонта; 6 — средний состав перидотитовых коматиитов новокриворожской свиты

Кривбасса (по [11]); 7, 8 — средний состав коматиитов архейских зеленокаменных поясов мира (по [27]) (7 — пе'

ридотитовых, 8 — пироксенитовых)
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итов КМА (рис. 6, б, в). Особенностью их по

сравнению со всеми отмеченными региональ'

ными типами служит меньшее значение со'

держания CaO. Существенный вынос кальция

с образованием вторичных карбонатов, амфи'

болов и др. часто наблюдается при вторичных

преобразованиях вулканитов основного'уль'

траосновного состава.

Средний состав перидотитовых коматиитов

зеленокаменного комплекса новокриворож'

ской свиты Кривбасса (приведен в работе

[11]), залегающей на более нижнем структур'

ном и стратиграфическом этаже, сходен с сос'

тавом "реститного" кластера 4/2.

Обсуждение и выводы. 1. Таким образом,

несмотря на широкое разнообразие и слож'

ность минералого'петрографических типов и

ассоциаций исследуемых метаэффузивных,

метаосадочных, метасоматически изменен'

ных пород талькового горизонта Кривбасса в

петрохимическом отношении они представле'

ны тремя главными типами, связанными меж'

ду собой четкими тенденциями изменения хи'

мических свойств.

I. Основной объем (58 %) составляют пре'

образованные перидотитовые коматииты. От

типичных перидотитов они отличаются повы'

шенными значениями содержания SiO2 и

пониженными — СаО, что связано, вероятно,

с вторичными постмагматическими преобра'

зованиями. Принадлежность пород к комати'

итовой серии и отличие от близких к ним пик'

ритов определяется на основании более низ'

ких значений TiO2 и большей насыщенности

кремнеземом при равных значениях MgO.

II. Значительную часть (24 %) составляют

близкие к первому типу, но измененные в еще

большей степени перидотитовые коматииты,

в которых изменения выражены по двум нап'

равлениям: карбонатизации (8 %) и обогаще'

нии железом и глиноземом (16 %). Оба эти

направления отражают вторичные и наложен'

ные процессы по отношению к исходным пе'

ридотитовым коматиитам и не являются след'

ствием магматической дифференциации.

III. Меньшую часть (18 %) составляют по'

роды, несущие петрохимические признаки

осадочных пород. Часть из них являются

собственно осадочными — доломиты (6 %) и

некоторые оталькованные железистые и желе'

зисто'глиноземистые сланцы (4 %). Другие

(8 %) относятся к интенсивно преобразован'

ным in situ ультрамафитам, претерпевшим глу'

бокие изменения химического состава по типу

кислотного выщелачивания в ходе современ'

ного и дометаморфического гипергенеза и

приобретшим вследствие этого состав, близ'

кий к составу осадочных пород.

2. Петрохимические исследования указы'

вают на широкое проявление в изученных по'

родах наложенных метасоматических процес'

сов, в первую очередь, интенсивных преобра'

зований по типу кислотного выщелачивания,

связанных с дометаморфическим выветрива'

нием. Главной петрохимической тенденцией,

определяющей наибольшую изменчивость

(дифференциацию) состава всех пород карбо'

нат'талькового горизонта (исходных перидо'

титовых коматиитов и связанных с ними оса'

дочных и измененных пород) является вектор

увеличения железистости и глиноземистости

при уменьшении содержания магния и крем'

незема. Он доказывает, что в данных породах

происходили значительные дометаморфичес'

кие преобразования по типу кислотного вы'

щелачивания в период их накопления или

дальнейшего изменения под воздействием ги'

пергенных или других метасоматических про'

цессов. Наиболее вероятны процессы подвод'

ного или наземного выветривания. В ходе

этих процессов образовался весь спектр изме'

ненных пород — от слабоизмененных, близ'

ких к исходным перидотитам, до глубокоиз'

мененных, близких к осадочным породам,

включая также и переотложенные продукты

разложения ультрамафитов.

Гораздо меньший вес в общей изменчивос'

ти составов имеет наложенная карбонатиза'

ция в результате либо карбонатного метасома'

тоза, либо частичного перераспределения кар'

боната внутри ультрамафитов при метамор'

физме.

Вектор ощелачивания (Na2O + K2O) в дан'

ной выборке петрохимически проявлен слабо.

Имеются лишь единичные анализы флогопи'

тизированных и альбитизированных проб,

интерпретация которых неоднозначна. Воз'

можно, эти процессы более широко распрост'

ранены, но для их изучения необходим допол'

нительный объем аналитических данных.

3. Малоизмененные ультрамафиты, несмот'

ря на вторичные изменения в соотношениях

элементов и некоторую разбалансировку сос'

тавов, характеризуются в целом слабой диф'

ференцированностью и довольно близкими

параметрами оксидов. Все они принадлежат к
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перидотитовым коматиитам. Составы, соот'

ветствующие пироксенитовым коматиитам,

коматиитовым базальтам и Mg'толеит'базаль'

там, не выявлены. По систематике комати'

итов, предложенной Б.И. Малюком и А.А. Си'

вороновым [15], породы относятся к ультра'

мафическим коматиитам (MgO — свыше 20,

SiO2 — 40—50 %). Мафические коматииты

(MgO — 10—20 %) отсутствуют. Те породы, ко'

торые имеют MgO менее 20 %, в данной вы'

борке являются либо вторично измененными

перидотитами, либо вулкано'терригенными

породами. Поэтому мы считаем, что отнесе'

ние части пород талькового горизонта к пи'

роксенитовым коматиитам, коматиитовым

базальтам и магний'толеитам в работе [19] не

вполне обосновано. Это было сделано лишь

на основании диаграммы Л. Дженсена [37],

которая используется для заведомо магмати'

ческих пород, но не учитывает разного рода

наложенные метасоматические (в том числе

гипергенные) процессы.

Незначительный разброс (ограниченный

спектр) составов (в пределах перидотитовых

коматиитов) свидетельствует об отсутствии су'

щественной дифференциации как глубинной

на путях транзита, так и поверхностной при

извержении лав на поверхность, что согласу'

ется с существующими моделями кристалли'

зационной дифференциации высокомагнези'

альных (MgO — более 25 %) перидотитовых

коматиитов [14, 34].

Выделяются две главные петрохимические

разновидности состава, которые, наиболее ве'

роятно, обусловлены кристаллизационной

дифференциацией исходной магмы.

Химический состав коматиитов талькового

горизонта Кривбасса очень сходен (общие по'

ля) с составом перидотитовых коматиитов

других регионов докембрия — Среднего При'

днепровья, Карело'Финского региона, Кана'

ды, Австралии и Зимбабве, несколько отли'

чаясь от состава обедненных глиноземом

коматиитов Барбертона (ЮАР) и наиболее

ультрамафических (по содержанию магния)

коматиитов КМА. Характерной отличитель'

ной особенностью коматиитов талькового

горизонта Кривбасса от всех вышеперечис'

ленных коматиитов является низкое содер'

жание CaO, связанное, вероятно, с вторичны'

ми постмагматическими преобразованиями.

4. Главное отличие коматиитов талькового

горизонта Кривбасса от других перидотитовых

коматиитов докембрия заключается не в ас'

пекте петрохимии, а в их структурно'геологи'

ческом положении. До последнего времени

коматииты в докембрии описывались почти

исключительно в связи с рифтогенными зе'

ленокаменными структурами внутри сложно'

дифференцированных ультрабазит'базито'

вых, ультрабазит'базит'кератофировых поли'

формационных вулканогенных комплексов.

И хотя Криворожская структура относится в

целом к типу зеленокаменных, активный вул'

канизм и ярко выраженный рифтогенез ха'

рактерны только для нижнего новокриворож'

ского этапа ее развития. Коматииты тальково'

го горизонта залегают на более высоком стра'

тиграфическом и структурно'тектоническом

этаже — среди раннепротерозойских протоп'

латформенных мелководных терригенных и

терригенно'хемогенных комплексов. Усло'

вия залегания и парагенезис коматиитов рез'

ко отличны от классических зеленокаменных

структур, сложенных вулканитами. Это сос'

тавляет их главную геотектоническую и струк'

турную специфику. Таким образом, основные

признаки, отличающие их от коматиитов

архейских зеленокаменных поясов, таковы:

1) залегание внутри осадочных протоплатфор'

менных мелководных комплексов, 2) широ'

кое территориальное распространение (более

200 км вдоль Криворожско'Кременчугской

зоны) при незначительной мощности (10—

40 м), 3) приуроченность к определенному

близкому стратиграфическому уровню, 4) сла'

бая дифференцированность составов, не вы'

ходящая за пределы перидотитов (отсутствие

пироксенитовых коматиитов и коматиитовых

базальтов). Все эти признаки позволяют пред'

полагать для докембрия УЩ особый структур'

но'тектонический тип перидотитовых кома'

тиитов, который имеет определенное сходство

по структурно'геологическому положению с

вулканическими пикритами активизирован'

ных континентальных платформенных об'

ластей фанерозоя. Образование этих комати'

итов контролировалось протяженными (более

200 км) глубинными транскоровыми разлома'

ми в стабилизированном континентальном

фундаменте, уходящими на глубину более

100 км. Структурные, морфологические и пет'

рохимические признаки свидетельствуют о

быстром подъеме перидотитовой магмы из ман'

тийных источников транзитом через всю кору

без промежуточных магматических очагов уль'
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трабазит'базитового состава и без существен'

ной дифференциации магмы на путях транс'

портировки и при поверхностных излияниях. 

5. Палеогеографическая обстановка во вре'

мя накопления коматиитов талькового го'

ризонта определяется мелководно'бассейно'

выми и, частично, наземными условиями с

равнинным рельефом суши и дна бассейна.

Коматиитовые лавы, изливаясь в мелковод'

ном бассейне, могли захватывать и частично

ассимилировать осадочный терригенный гли'

нистый материал с формированием гибрид'

ных пород. Под действием бассейновых вод

лавы подвергались активному гальмиролизу с

выносом щелочных и щелочноземельных эле'

ментов. Изливаясь в пределах соседних пе'

непленизированных континентальных учас'

тков, они покрывали большие территории в

связи с трещинным типом излияний, выров'

ненным рельефом и высокой скоростью рас'

пространения (вязкость коматиитовых лав на

один'два порядка ниже базальтовых). Конти'

нентальные участки подвергались интенсив'

ному выветриванию, материал от их разруше'

ния поступал в близлежащий мелководный

бассейн. В таких условиях кроме аномально

обогащенной магнием, железом, кальцием тон'

кой алюмосиликокластики могли отлагаться в

виде линз и прослоев высокожелезисто'маг'

незиальные и одновременно высокоглинозе'

мистые пелиты как продукты разложения и

переотложения близлежащих континенталь'

ных ультрабазитовых покровов. В пределах

отдельных отшнурованных лагун и озер не'

смотря на гумидный (в целом) литогенез ло'

кально могли создаваться условия для осажде'

ния доломитов за счет активного поступления

ионов кальция и магния при выветривании

ультрабазитов.

6. Сами метавулканиты талькового гори'

зонта не могут иметь самостоятельного стра'

тиграфического ранга свиты или подсвиты в

связи с многопластовостью и подчиненным

количественным распространением внутри

вмещающей их осадочной толщи, а могут рас'

сматриваться лишь как ее составные элементы.
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РЕЗЮМЕ. Проведена петрохімічна типізація метаефузивних, метаосадових, метасоматично змінених порід,

пов’язаних з тальковим горизонтом Кривбасу. Оцінено роль різних геохімічних процесів під час формування

порід та породних парагенезів. Визначена приналежність метавулканогенних ультрамафітів до перидотитових

коматиїтів особливого структурного типу, які відрізняються від коматиїтів рифтогенних зеленокам’яних струк'

тур докембрію. Запропоновані уточнення й зміни стратиграфічної позиції та статусу ультрамафітів талькового

горизонту Кривбасу.

SUMMARY. The petrochemical typification of metaeffusive, metasedimentary and metasomatically changed rocks con'

nected with the talc horizon of the Kryvbass has been made. The role of different geochemical processes under the forma'

tion of rocks and rock paragenesises is estimated. The belonging of volcanogenic ultramafites to peridotite komatiites of

separate structural type is determined which are distinguished from the komatiites of riftogenic greenstone Precambrian

structures. Specifications and modifications of the stratigraphic position and status of ultramaphites of the talc horizon of

the Kryvbass are proposed.
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Вступ. Носачівське апатит'ільменітове родо'

вище є поки що єдиним такого типу в Кор'

сунь'Новомиргородському плутоні, тоді як у

аналогічному Коростенському плутоні їх ви'

явлено кілька. Найвідомішими з останніх є

Стремигородське, Федорівське, Давидків'

ське, Кропивнянське, Паромівське, які, маю'

чи властиву для габроїдів анортозит'рапа'

ківігранітних плутонів титан'фосфатну рудну

мінералізацію, відрізняються за багатьма особ'

ливостями від Носачівського родовища, що

розглядається в даній статті. Майже повними

аналогами Носачівського родовища в Корос'

тенському плутоні є Пенизевицький і Граби'

Меленівський рудопрояви багатих ільменіто'

вих руд, де у даний час не виконуються роз'

відувальні роботи і не залишилося кернового

матеріалу від раніше пробурених свердловин.

Завдяки проведенню на Носачівському родо'

вищі розвідки і лабораторно'аналітичних дос'

ліджень виявлено унікальні особливості його

речовинного складу. В основу цієї статті пок'

ладено нові результати мікрозондових дослід'

жень породоутворювальних (піроксени, олі'

він, плагіоклаз, калішпат), рудних (ільменіт,

апатит, сульфіди) та деяких акцесорних міне'

ралів, а також хімічних аналізів порід. Вияв'

лено певні закономірності і залежності в зміні

складу цих мінералів від типу порід. Встанов'

лено, що у багатих рудах ільменіт і темно'

колірні мінерали більш магнезіальні (в іль'

меніті до 2,0 % MgO), ніж у вмісних норитах і
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Носачівське апатит'ільменітове родовище розташоване в центральній частині Корсунь'Новомиргородського

плутону і пов’язане з габроїдами, серед яких переважають рудоносні та рудні норити та габронорити. Підпо'

рядковане значення мають олівінові норити та гіперстенові троктоліти. Родовище представлено багатими іль'

менітовими рудами з порівняно низьким вмістом (1,5—4 %) апатиту. Дещо підвищений вміст (5—8 %) апатиту в

троктолітах. У рудних габроїдах зовсім відсутній магнетит, а в ільменіті практично немає (або дуже мало) гемати'

тового міналу. Ільменітові руди утворилися в процесі кристалізаційного фракціонування, тобто є кумулятами.

У багатих рудах ільменіт як ранній мінерал характеризується дещо підвищеним вмістом магнію (до 2,0 % MgO),

ванадію (до 0,4 % V2O5) і хрому (до 0,23 % Cr2O3), а в бідних рудах і вмісних породах цей мінерал має близь'

кий до стехіометричного склад (низький вміст Mg, Cr, Fe3+). Апатит належить до фтористого різновиду (2,9—

3,6 мас. % F) з порівняно низьким вмістом TR (Ce2O3 — до 0,33 %, Y2O3 — до 0,08) і Sr (до 0,08). Ортопіроксени

належать до гіперстену та ферогіперстену, а клінопіроксени — до висококальцієвих авгітів та фероавгітів. Корот'

ко охарактеризовані інші породоутворювальні та акцесорні мінерали: плагіоклаз, калішпат, сульфіди, циркон,

чевкініт. Загалом габроїди Носачівського родовища відрізняються від таких у відомих родовищах ільменіту та

апатиту України і світу підвищеною залізистістю піроксенів та олівіну, низьким, до повної відсутності, вмістом

гематитового міналу в ільменіті, відсутністю первинного магнетиту. Носачівське родовище формувалося в

абісальних умовах (масив значно еродований) за низької фугітивності кисню.
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анортозитах. Клінопіроксени в рудоносних і

рудних норитах виявилися загалом більш

кальцієвими (висококальцієві авгіти, пригра'

ничні з салітами), ніж клінопіроксени з основ'

них порід анортозит'рапаківігранітних плу'

тонів (за літературними даними). Вони також

більш залізисті, ніж піроксени з аналогічних

зарубіжних ільменітових родовищ (Телнес,

Лабревіл, Сант'Урбейн, Грейдер, Сувалки) і за

рівнем залізистості близькі до піроксенів з ос'

новних порід Володарського (Приазов’я) і,

частково, Федорівського родовища. Ільмені'

тові руди розглядаються нами як більш ранні

кумулятивні утворення. Вони досить бідні на

апатит (1,5—2,0, рідко — 4 %), в них зовсім

відсутній титаномагнетит, а в ільменіті дуже

мало або практично немає гематитового міна'

лу. Дещо більше апатиту (до 5—8 %) в олівіно'

вих різновидах габроїдів (норито'троктолітах,

гіперстенових троктолітах), що певною мірою

нагадує рудні апатитоносні (з ільменітом)

троктоліти та габро'троктоліти Стремигород'

ського родовища в Коростенському плутоні.

Хоча справжніх або подібних до стремиго'

родських сублужних габро'троктолітів (з клі'

нопіроксеном і без ортопіроксену) та трокто'

літів (без ортопіроксену) в Корсунь'Новомир'

городському плутоні поки що не виявлено.

Такі відмінності Носачівського родовища

можна пояснювати абісальними умовами його

формування (за низької фугітивності кисню)

та пониженою лужністю рудоносного базито'

вого розплаву (норитового складу). У Корос'

тенському плутоні габроїди більшості апатит'

ільменітових родовищ належать до сублужно'

го ряду (для них є характерним парагенезис

титанистого авгіту і олівіну).

Геологічне положення та деякі особливості бу�
дови Носачівського родовища. Носачівське родо'

вище знаходиться майже в центрі Корсунь'

Новомиргородського плутону в межах Но'

сачівського анортозитового масиву, який

виділено недавно і який фактично є західним

відгалуженням (апендиксом) від Смілянського

анортозитового масиву (рис. 1). Під останньою

назвою ці два масиви в попередніх публікаціях

розглядалися як один [3] і тому раніше Но'

сачівське родовище називалося Смілянським

(рудопроявом) [10, 11]. В цих публікаціях Но'

сачівське родовище зображували в розрізі як

нахилене лійкоподібне тіло, а в плані — як

наближене до овалу протяжністю до 1,5 км (по

верхньому інтервалу, за даними [7]). У родо'

вищі виділяли три поклади густовкраплених

руд, нахилених на захід під кутом 25—45°,

найбільший з яких має довжину ~800 м [7, 11].

Після проведення геологорозвідувальних ро'

біт Черкаським ДП "Центрукргеологія" скла'

лося дещо інше уявлення про будову цього ро'

довища: його було простежено на відстань

Рис. 1. Схема розташування Носачівського родовища. У лівому верхньому кутку — Корсунь'Новомиргородсь'

кий плутон (темне — масиви основних порід, світло'сіре — граніти групи рапаківі, біле — навколишні вмісні по'

роди): 1 — габронорити, 2 — габро'анортозити, 3 — анортозити, 4 — монцоніти і сієніти, 5 — граніти групи ра'

паківі, 6 — навколишні (вмісні) породи
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2250 м за ширини від 200 (південно'західний

фланг) до 780 м (північний схід). Тобто за роз'

міром воно подібне до Федорівського родови'

ща. Виділено два головні рудні поклади, які

можуть у різних ділянках розгалужуватись на

кілька менш потужних горизонтів'апофіз. Як

робочу гіпотезу було прийнято, що ці рудні

поклади сформувалися з габроїдів двох окре'

мих інтрузивних фаз: перший і головний —

з рудоносних норитів другої фази, а другий —

з олівінових і олівінвмісних норитів, норито'

троктолітів та ортопіроксенових троктолітів

першої фази. В першому покладі зосереджені

ільменітові руди, в тому числі і багаті (густо

вкраплені, масивні) з незначним вмістом апа'

титу, а в другому — бідні ільменітові руди з

підвищеним вмістом (5—8 %) апатиту. Це ша'

руваті поклади з різними кутами залягання:

для першого це переважно "пласт простої фор'

ми" (кут падіння від 40—45 до 70—80°), для

другого — "Г"'подібна антиклінальна структу'

ра. Окремими свердловинами рудні норити

розкриті до глибини понад 600—650 м, а за да'

ними геофізичних досліджень вони простежу'

ються на глибину до перших кілометрів.

Ми не наводимо схематичну геологічну

карту та розрізи Носачівського родовища як

через обмежений обсяг статті, так і через не'

достатню детальну вивченість його в різних

ділянках, які б дали можливість конкретизува'

ти відомості щодо типів порід і мінералів та

виявити закономірності в їх розподілі й нап'

равленій зміні складу (ритмічну та приховану

розшарованість). Автори сподіваються в май'

бутньому виконати такі дослідження і побуду'

вати петрогенетичну модель формування Но'

сачівського родовища.

Зауважимо лише, що отримані нами резуль'

тати досліджень з окремих свердловин і

профілів впевнено свідчать про розшаровану

природу рудоносних габроїдів і кумулятивне

походження багатих ільменітових руд. Щодо

взаємовідношень і генезису рудоносних на ти'

тан норитів і дещо збагачених апатитом

олівінових габроїдів, то вони, ймовірно, мо'

жуть бути диференціатами однієї і тієї ж порції

розплаву і утворитися за механізмом розшаро'

ваних інтрузій (в процесі кристалізаційної ди'

ференціації розплаву і конвекції в магма'

тичній камері). При цьому є деякі підстави

вважати, що густовкраплені та масивні іль'

менітові руди є більш ранніми утвореннями, а

збагачені апатитом — пізнішими.

Текстурно�структурні особливості, хімічний
та мінеральний склад порід. Головними порода'

ми, що вміщують і оточують рудні габроїди, є

анортозити, габро'анортозити, норити, габро'

норити, олівінвмісні та олівінові норити, но'

рито'троктоліти і гіперстенові троктоліти.

Олівінвмісні й олівінові габроїди мають зага'

лом підпорядковане значення, а найбільш по'

ширеними є норити і анортозити.

Анортозити є вмісними породами і пов'

сюдно залягають в екзоконтактових ореолах

рудних і рудоносних норитів. Проте типові

анортозити трапляються і серед рудоносних і

рудних норитів, інколи їхні тіла (інтервали

керну потужністю від кількох до 25 м і більше)

являють собою ніби перегородки ("рифи")

між рудними норитами (наприклад, св. 1602,

гл. 100—103, 111—136 м). При цьому ці анор'

тозити є досить свіжими породами і макроско'

пічно нічим не відрізняються від анортозитів

оточення родовища зокрема та анортозитів

Носачівського і Смілянського масивів та Кор'

сунь'Новомиргородського плутону загалом

(табл. 1). Ділянками вони дещо світліші (світ'

ло'сірі) і приймалися нами під час описання

розрізу (керну свердловини) за можливі істот'

но андезинові породи (андезиніти), які ви'

діляв В.С. Тарасенко [10] в цьому родовищі.

Варто лише відзначити, що в анортозитах

Носачівського масиву, особливо тих, які за'

лягають серед рудних норитів дещо нижчий

вміст титану і фосфору (табл. 1, ан. 6, 9, 43).

Можна вважати, що вони є сингенетичними

з рудними норитами і належать до найбільш

деплетованих на Ті і Р диференціатів (куму'

лятів). Проте, як відзначалося вище, за

хімічним і мінеральним складом та текстурно'

структурними особливостями їх важко або

неможливо відрізнити від анортозитів з ін'

ших масивів Корсунь'Новомиргородського

плутону. Можливо, вони мають дещо інший

склад темноколірних мінералів (ортопірок'

сен, біотит), ільменіту та апатиту, які в цих

породах ми не встигли дослідити. Загалом це

лейкократові крупно' або гігантозернисті

масивні породи істотно плагіоклазового скла'

ду. В інтерстиціях між крупними кристалами

основного плагіоклазу розташовуються дрібні

і частіше ксеноморфні зерна ортопіроксену,

біотиту, ільменіту, кварцу, гранофіру, суль'

фідів, кристалики апатиту, ділянками — кар'

бонатів та вторинних мінералів (хлорит, се'

рицит).
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№ з/п Номер зразка SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO

Носачівське

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

1602/57,5

1602/70,5

1602/79,5

1602/83,3

1602/99,2

1602/100,2

1602/106,5

1602/110,7

1602/120,0

1602/129,4

1602/136,7

1602/160,0

1602/162,5

1602/173,5

1602/178,2

1602/183,0

1602/187,7

1602/217,2

1602/219,0

1602/287,5

1602/290,5

1703/116,0

1703/117,3

1703/124,2

1703/134,2

1703/136,8

1703/145,0

1703/146,3

1703/160,3

1703/169,3

1702/74,0

1702/83,5

1702/209,8

2004/185,4

2004/196,77

2004/252,7

2004/350,7

2004/370,0

2004/433,0

2004/436,0

2004/589,7

47,90

48,15

46,50

49,42

23,88

53,70

22,04

40,52

53,40

52,70

37,50

43,20

41,04

46,22

44,50

52,46

50,46

53,46

51,49

46,58

52,68

36,82

48,19

49,44

50,29

49,10

33,80

34,48

45,41

49,14

48,29

37,25

42,78

46,15

46,68

45,26

39,36

41,90

40,10

41,15

41,46

51,40

54,86

48,40

37,60

14,14

46,90

5,11

4,25

5,23

4,39

24,77

0,13

26,08

10,05

0,43

0,80

14,68

7,87

8,89

5,87

6,86

1,38

3,78

0,46

0,66

1,02

0,51

5,08

4,84

3,43

4,34

4,79

18,40

15,02

7,47

5,28

5,62

11,84

7,24

7,02

4,90

4,70

0,17

7,36

4,05

3,51

7,14

1,10

0,06

5,20

16,70

36,15

5,10

14,12

14,67

12,03

15,12

5,96

27,61

9,62

13,41

26,31

22,32

12,55

12,43

12,24

11,38

13,48

10,67

11,83

24,54

20,69

18,45

24,49

8,78

13,58

15,46

15,30

15,19

5,98

6,25

13,97

17,75

12,84

15,83

13,55

17,45

12,33

11,45

6,22

11,80

13,86

15,07

11,02

22,60

24,84

15,60

11,40

3,87

13,20

2,13

0,75

0,69

0,85

1,92

1,01

3,24

3,46

0,42

0,50

2,07

2,14

3,03

1,88

3,23

0,83

0,77

0,23

1,96

1,67

0,54

1,36

1,48

1,07

1,50

1,24

8,66

4,82

0,81

1,67

1,50

2,82

1,24

1,74

1,56

0,12

0,33

0,24

1,46

3,79

5,40

0,70

0,42

2,20

2,70

4,22

2,40

14,73

14,16

16,30

13,59

29,02

1,00

28,78

18,30

2,86

6,01

20,16

17,45

17,30

16,02

15,16

15,44

15,59

4,00

4,86

13,73

2,72

30,26

14,65

13,22

12,22

14,15

18,37

25,95

16,80

10,36

15,58

17,16

18,35

12,30

13,87

19,07

37,18

19,88

21,59

17,53

18,16

4,51

1,28

9,64

18,20

32,55

14,10

0,21

0,13

0,21

0,15

0,32

0,02

0,33

0,23

0,03

0,08

0,25

0,22

0,21

0,22

0,21

0,19

0,19

0,04

0,13

0,19

0,03

0,36

0,13

0,14

0,17

0,22

0,23

0,27

0,24

0,18

0,16

0,19

0,16

0,07

0,10

0,13

0,20

0,14

0,09

0,09

0,21

0,10

—

0,20

0,20

0,38

0,10

4,38

4,30

5,44

4,26

5,58

1,00

3,28

4,75

0,92

3,63

3,45

4,12

4,72

3,88

5,15

2,77

3,49

4,02

3,21

5,48

1,09

8,45

4,55

3,36

3,98

4,55

2,16

5,71

4,96

3,45

4,84

2,59

6,23

2,70

4,88

5,47

10,46

6,18

5,33

4,42

6,52

2,40

0,21

4,30

3,80

5,07

3,90

6,55

7,42

8,10

6,77

4,84

9,77

3,60

5,96

9,98

8,64

5,08

6,53

6,09

6,41

6,98

5,59

5,93

4,53

8,98

8,10

9,40

4,80

6,98

7,29

6,70

6,00

6,54

3,92

5,44

7,09

5,67

5,45

6,55

6,33

6,08

5,90

3,05

7,19

7,41

7,54

6,12

9,00

9,80

6,70

4,80

1,51

7,40

Таблиця 1. Хімічний склад габроїдів Носачівського родовища та деяких інших масивів
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Na2O K2O P2O5 Sзаг. H2O– В. п. п. СО2 Сума An*

родовище

2,26

2,58

2,00

2,68

1,20

4,42

1,30

1,86

3,95

3,68

2,15

1,98

1,75

1,87

2,10

2,15

2,46

3,52

2,97

2,15

3,54

1,20

2,30

2,46

2,60

2,20

1,76

1,40

2,05

2,72

2,20

2,40

2,10

3,05

2,30

2,10

1,52

1,95

2,20

2,55

1,95

3,50

4,80

2,60

1,80

0,44

2,00

1,10

1,10

0,85

1,15

0,58

0,63

0,75

0,75

0,65

0,70

0,55

0,75

0,62

1,28

0,58

2,70

1,65

1,10

0,65

0,55

0,85

0,57

1,10

1,08

1,27

1,10

0,90

0,60

1,00

0,95

1,37

0,90

0,35

1,13

1,50

1,00

0,30

0,60

0,50

0,50

0,45

0,80

1,01

1,30

0,80

0,35

0,80

1,08

1,50

1,78

0,63

0,68

0,02

0,64

0,46

0,13

0,13

0,17

0,56

0,45

0,95

0,33

2,11

0,50

0,27

0,12

0,92

0,15

1,99

1,39

1,46

0,91

0,60

0,94

1,02

0,51

0,43

0,63

0,43

0,78

0,52

1,14

0,60

0,12

1,56

2,11

1,85

0,86

0,30

0,04

0,60

0,40

0,40

2,00

0,07

0,06

0,01

0,17

0,11

0,03

0,08

0,02

0,02

0,01

0,12

0,21

0,02

0,02

0,01

0,92

0,04

0,02

0,02

0,01

0,03

0,04

0,08

0,05

0,05

0,04

0,25

0,02

0,04

0,04

0,03

0,02

0,05

0,05

0,01

0,02

0,01

0,22

0,10

0,01

0,33

—

0,02

—

—

0,31

—

0,03

0,02

0,06

0,04

0,08

0,03

0,05

0,05

0,05

0,43

0,01

0,03

0,03

0,13

0,08

0,11

0,05

0,07

0,10

0,06

0,10

0,12

0,14

0,18

0,10

0,08

0,99

0,23

0,13

0,08

0,20

0,16

0,08

0,02

—

0,04

0,24

0,08

0,02

0,06

0,14

—

0,16

—

—

—

—

0,75

0,78

0,37

0,70

0,49

0,51

0,32

0,55

1,10

0,74

0,82

2,64

4,05

4,10

1,18

2,64

2,96

3,35

4,29

0,98

4,14

0,08

0,83

0,90

0,65

0,64

0,68

0,49

0,88

0,72

1,35

2,58

0,63

1,23

4,88

4,62

0,20

0,67

0,84

1,87

0,62

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1,95

—

—

—

—

100,42

99,87

99,57

99,92

99,43

99,38

100,11

100,37

100,25

100,36

99,56

100,13

100,44

100,23

99,84

99,96

99,70

99,61

100,13

99,89

100,27

99,91

100,24

99,54

100,08

99,90

99,66

100,18

99,71

99,86

100,28

99,62

100,09

99,76

100,23

100,48

99,36

99,77

99,66

99,94

100,38

96,41

99,45

96,74

98,40

99,39

97,90

55,3

52,1

54,3

51,8

46,0

57,5

60,9

60,9

59,5

56,2

54,3

56,2

60,1

52,9

57,6

37,3

42,6

60,3

60,7

66,9

60,4

61,1

53,2

55,9

53,0

58,9

26,7

41,7

58,5

57,8

51,7

58,0

58,4

52,8

47,8

50,0

40,4

55,3

57,3

55,2

53,3

58,1

50,1

53,7

56,1

65,7

57,9
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Зауважимо також, що так звані андезиніти,

виділені В.С. Тарасенко [10] (табл. 1, ан. 43),

подібні за хімічним складом до найбільш лей'

кократових різновидів проаналізованих нами

анортозитів (табл. 1, ан. 6, 9). Результати роз'

рахунків на нормативний склад для цих порід

показують, що в них плагіоклаз є досить ос'

новним (Аn50—60), тобто ця порода не відпо'

відає андезиніту. Наявність андезинітів було

підтверджено результатами хімічних аналізів

істотно плагіоклазових порід з глибинних

горизонтів родовища, виконаних під час ос'

танньої верстки статті. Андезиніти властиві

для Володарського родовища в Приазов’ї

(Південно'Кальчицький масив) [5, 13], а та'

кож для Давидківського масиву. В останньому

є також і анортозити (лабрадорити) [5].

Проте слід відзначити, що в габроїдах Но'

сачівського родовища, як показують результа'

ти мікрозондового дослідження, плагіоклаз

загалом має понижену основність (Аn39—52,

частіше Аn46—49 ), а у рудних ільменітових но'

ритах у плагіоклазі дещо підвищується вміст

анортитового міналу (Аn50—53).

Норити, габронорити, норито�троктоліти —

рудовмісні породи, а їхні збагачені ільменітом

різновиди є власне рудами Носачівського ро'

довища. За мінеральним складом, а точніше за

кількістю клінопіроксену, вони найчастіше є

перехідними між норитами та габроноритами.

Майже у всіх породах є незначна кількість

біотиту, калішпату, гранофіру та кварцу. Згідно

з Петрографічним кодексом України (Київ,

1999), межа між норитами та габроноритами

П р и м і т к а. An* — номер плагіоклазу, розрахований за формулою (Al – K – Na)/(Al – K + Na). Носачівське 

ку — глибина): 1—4, 12—15, 26, 29—31, 33, 34, 41, 43 — рудоносні габронорити; 5, 7, 8, 11, 27, 28, 32, 45, 46 — рудні 

гіперстенові троктоліти (ан. 22) і гіперстенові габро'троктоліти (ан. 39, 40), апатитові норити (ан. 47); 6, 9, 10, 18, 19,

(норито'анортозити) Носачівського масиву (з 47 ан., дані ДП "Центрукргеологія"); 43 — лейкократовий анортозит

28 ан., дані ДП "Центрукргеологія"); 46 — масивна ільменітова руда [10]; 47 — апатитові норити (із 28 ан., дані ДП

сюк. Корсунь�Новомиргородський плутон: 48 — норит (з 6 ан.) [3]; 49 — мезократові габронорити (з 17 ан.) [1]; 50 —

ДП "Центрукргеологія"); 53 — олівіновий норит (з 6 ан.) [3]; 54 — перидотит, Городищенський масив [3, 6]; 55 —

ди з проявів Пенизевичі та Граби'Меленівські [10]. Провінція Рогаланд: 59 — середній склад ільменітової руди 

розшарованих зон [16]; 62, 63 — йотуніти (калішпатові норити) з закалочних фацій з провінції Рогаланд (ан. 62) і 

сько'Ризький плутон [6]; 65 — піроксеніт, Салмінський плутон [6].

№ з/п Номер зразка SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO MnO MgO CaO

Корсунь�Новомиргородський

48

49

50

51

52

53

54

55

46,11

41,39

54,29

53,82

53,97

38,90

35,83

42,18

3,01

4,37

0,76

0,67

0,51

4,67

5,33

6,08

14,21

13,45

24,06

24,51

25,20

13,94

6,16

7,23

4,07

1,66

1,52

0,90

1,17

1,49

2,86

1,78

15,05

19,11

3,13

2,96

2,33

19,15

32,20

23,73

0,17

0,23

0,05

0,05

0,03

0,23

0,42

0,35

4,45

5,20

1,50

1,18

1,06

5,90

8,63

7,14

6,72

8,11

8,91

8,98

9,21

8,28

4,26

7,17

Коростенський

56

57

58

46,03

36,90

24,34

2,31

17,75

25,51

14,10

10,63

8,57

2,01

4,01

4,72

14,20

19,27

28,08

0,20

0,28

0,24

6,08

1,89

3,47

8,41

3,52

2,84

Провінція Рогаланд,

59

60

61

62

63

30,37

31,60

32,21

49,80

46,84

18,40

17,80

17,04

4,20

5,39

11,70

13,89

12,07

15,00

16,10

7,25

—

—

—

—

18,10

21,18

22,51

14,20

13,07

—

0,13

0,15

—

0,14

6,13

4,14

6,79

5,00

5,18

4,39

5,21

4,49

6,70

7,15

Пілтенсько�Ризький та

64

65

35,30

51,30

1,10

0,44

4,31

3,10

11,67

1,32

22,04

17,35

0,25

0,33

19,66

21,00

2,50

3,16
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проводиться за вмістом клінопіроксену: мен'

ше 5 % — норити, більше 5 — габронорити.

Проте в класифікації досліджуваних порід

існують певні труднощі. Практично всі ці габ'

роїди містять незначну кількість переважно

дрібного клінопіроксену, який у шліфах не

завжди вдається або важко відрізнити від ор'

топіроксену, позаяк обидва ці мінерали в

шліфах майже безбарвні і без чіткого плео'

хроїзму (в протолочках ці мінерали розрізня'

ються — клінопіроксен блідо'зелений, ор'

топіроксен — світлий коричнювато'жовтий).

До того ж, у шліфах нормальної товщини ор'

топіроксени майже не проявляють властивого

дихроїзму. Кут погасання піроксенів у схреще'

них ніколях не завжди є надійною ознакою їх

діагностики (ортопіроксени в багатьох розрі'

зах гаснуть косо), а підвищена і висока залі'

зистість ортопіроксенів у досліджуваних поро'

дах збільшує величину їхнього двозаломлення.

Водночас можна стверджувати, що серед цих

габроїдів переважають норити з незначною

кількістю клінопіроксену та перехідні між но'

ритами та габроноритами різновиди.

Слід відзначити, що орто' і клінопіроксен

чітко відрізняються один від одного у відбитих

електронах, як це спостерігається під час

мікрозондових досліджень.

Норити та габронорити Носачівського ро'

довища — переважно середньо' та дрібнозер'

нисті породи темно'сірого забарвлення. Мак'

роскопічно видно їхню директивність завдяки

орієнтованим за видовженням кристаликам

плагіоклазу. Наявні більш лейко' і меланокра'

Na2O K2O P2O5 Sзаг. H2O– В. п. п. СО2 Сума An*

плутон

2,41

1,97

4,11

4,13

3,89

1,99

1,20

1,29

1,37

0,57

1,08

1,06

0,95

0,53

0,59

0,49

0,78

1,68

0,23

0,24

0,19

2,29

1,43

1,51

0,51

—

0,06

—

—

0,64

0,23

0,26

0,09

—

0,21

—

—

0,90

0,15

0,15

0,50

—

—

—

—

0,86

0,41

0,41

0,50

—

—

—

—

0,22

0,14

0,47

99,95

97,74

99,91

98,50

98,51

99,99

100,09

100,24

52,5

59,7

54,4

54,9

58,1

60,7

47,3

51,9

плутон

2,52

0,86

0,68

0,70

0,86

0,35

0,48

0,76

0,30

—

0,13

0,01

—

0,24

0,25

—

—

—

—

1,88

1,32

97,04

98,98

100,68

52,6

74,5

76,0

Норвегія

2,40

3,86

3,20

2,40

4,10

0,60

0,54

0,49

0,90

1,07

0,09

0,29

0,25

0,80

0,69

0,21

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

99,64

98,64

99,20

99,00

99,73

47,4

35,4

37,3

56,1

38,0

Салмінський плутони

0,78

0,30

0,18

0,08

0,08

0,01

—

—

—

—

1,88

1,77

—

—

99,75

100,16

52,5

71,9

родовище: аналізи розташовані за глибиною в розрізах свердловин (в чисельнику — номер свердловини, в знаменни'

ільменітові габронорити; 16, 17, 20, 23—25, 35, 36 — низькорудні габронорити; 22, 39, 40, 47 — збагачені апатитом

21, 42, 43 — анортозити та норит'анортозити (ан. 10, 19, 42); 37 — меланократовий ультрамафіт; 42 — вмісні породи

(кварцовий андезиніт за [10]); 44 — норити (з 21 ан., дані ДП "Центрукргеологія"); 45 — ільменітові рудні норити (із 

"Центрукргеологія"). Хімічні аналізи порід виконано в ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України, аналітик О.П. Кра'

лабрадорит Новомиргородського масиву (з 13 ан.) [3]; 51 — анортозит (з 19 ан.) [1]; 52 — анортозити (з 5 ан., дані

піроксеніт (із 2 ан.) [3]. Коростенський плутон: 56 — мезократові габронорити (із 17 ан.) [1]; 57, 58 — ільменітові ру'

родовища Телнес [20]; 60, 61 — середній склад руди з цього ж родовища з нижньої центральної і верхньої центральної 

родовища Телнес (ан. 63) [16, 20]. Пілтенсько�Ризький та Салмінський плутони: 64 — перидотит (із 3 ан.), Пілтен'

Закінчення табл. 1. 
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тові збагачені ільменітом різновиди цих порід,

серед яких переважають мезо'меланократові.

Лейкократові різновиди габроїдів крупнозер'

нисті і належать до анортозитів, а проміжні

між анортозитами і норитами відміни порід

трапляються порівняно рідко. Проте в керні ці

породи можна розрізняти чітко лише за

кількістю рудного мінералу (ільменіту), що

може досягати 50—60 %.

Всі досліджувані нами типи порід формаль'

но основного і ультраосновного складу (за

вмістом SiO2) належать до багатих (не менше

15—30 %) на плагіоклаз різновидів, тобто є

габроїдами. Безплагіоклазові різновиди порід

типу піроксенітів нам не траплялися. Навіть

сильно збагачені (до 50—60 %) на ільменіт різ'

новиди габроїдів містять значну кількість

плагіоклазу, що видно з результатів хімічних

аналізів (за вмістом Al2O3 і Na2O). Лише в ма'

сивних ільменітових рудах значення вмісту

плагіоклазу різко зменшується (до 5—10 %),

але він завжди присутній у цих породах. Виня'

ток становить незвичайна меланократова і до'

сить магнезіальна порода, розглянута нижче. 

Норити, габронорити й їхні рудні різновиди

залягають як потужні шари, серед яких можуть

бути прошарки потужністю до десятка метрів

або проверстки серед крупнозернистих анор'

тозитів (наприклад, у нижній частині розрізу

св. 1602) (табл. 1).

З норитами та габроноритами асоціюють

олівінові різновиди норитів, норито'трок'

толіти та ортопіроксенові троктоліти. Проте

точне взаємовідношення цих порід остаточно

не з’ясовано. В одних розрізах олівінові габ'

роїди чітко залягають вище рудних норитів

(св. 1703), а в св. 2004 їх зафіксовано нижче

(відповідно, на глибині 421,7 та 433—436 м).

Можливо, за наявності двох або кількох руд'

них ільменітових горизонтів існує чергування

безолівінових і олівінових різновидів габ'

роїдів. Як відзначено вище, олівінові габроїди

характеризуються незначним (до 10 %) вміс'

том ільменіту та підвищеним (до 5—8 %) —

апатиту (табл. 1, ан. 22, 39, 40, 47). Забігаючи

наперед відзначимо лише, що в олівінових

різновидах габроїдів, за даними мікрозондо'

вих досліджень, дещо нижча магнезіальність

піроксенів, понижена основність плагіоклазу

та менше магнію в ільменіті порівняно з од'

нойменними мінералами рудних норитів, тоб'

то вони є більш диференційованими порода'

ми. Це дає деякі підстави зробити припу'

щення про пізніше утворення олівінових

габроїдів.

Таке чергування меланократових, рудних і

лейкократових габроїдів є, очевидно, грубою

ритмічною розшарованістю інтрузії основних

порід, завдяки якій і утворилося Носачівське

родовище. Як буде показано нижче, в цьому

родовищі намічається також і прихована

("мінералогічна") розшарованість.

У шліфах спостерігаються досить неод'

норідні структури габроїдів. В цілому це пере'

важно дрібнозернисті породи, розмір зерен

мінералів яких від десятих до 1—2 мм. Зага'

лом, можна сказати, що більш поширений

мінерал представлений більш ідіоморфними

зернами. Проте спостерігаються включення

одних мінералів в інших та їхнє проростання.

У більш лейкократових породах плагіоклаз,

частіше таблитчастої форми з нерівними кон'

турами, має такий самий або дещо чіткіший

ідіоморфізм порівняно з піроксенами. При

цьому ільменіт і апатит частіше розташову'

ються в інтерстиціях між крупнішими зернами

силікатів. Нерідко кількість апатиту збіль'

шується в інтерстиціях, виповнених кварцом

або гранофіром (рис. 2), тобто цей мінерал

кристалізується переважно дещо пізніше си'

лікатів (правда в останніх інколи можна спос'

терігати також включення апатиту).

У рудних норитах найбільш ідіоморфним є

ільменіт, між зернами якого (часто заокругле'

ними, оплавленими) розташовуються силіка'

ти (рис. 3). Апатит частіше утворює ідіоморфні

короткопризматичні кристалики, рідше — ви'

Рис. 2. Виділення кристалів апатиту (сірий) та іль'

меніту (непрозорий) в інтерстиційному кварці. Мало'

рудний габронорит (табл. 1, ан. 17). Зб. 280 (довжина

апатитового кристалика у верхній лівій частині фо'

то — 0,15 мм)
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тягнуті стовпчасті або неправильної (субксе'

номорфної) форми. Останнє спостерігається в

рудних габроноритах, де апатит є ксеноморф'

ним по відношенню до ільменіту (рис. 3).

Серед піроксенів, як було сказано вище,

різко переважає ортопіроксен, часто більш

крупнозернистий, ніж клінопіроксен. Проте

трапляються і досить крупні (до 0,5—1 мм) са'

мостійні виділення і клінопіроксену. Останній

часто наростає по краях зерен на ортопірок'

сен, заміщує його. Є включення (крім ексо'

люційних) клінопіроксену в ортопіроксені і

навпаки. Інколи спостерігалися включення од'

ного з двох піроксенів в ільменіті, а також нав'

паки. При цьому включення кристаликів іль'

меніту в клінопіроксені характеризуються

рівними гранями, тоді як самостійні його

крупніші виділення часто заокруглені (оплав'

лені) (рис. 3, 4). 

Як орто', так і клінопіроксени неоднорідні і

в них завжди наявні структури розпаду твер'

дих розчинів (рис. 4, 5). При цьому частіше

спостерігається одна система ексолюційних

включень, хоча інколи в ортопіроксені мож'

на спостерігати дві системи з дещо відмінни'

ми за формою ексолюційними включеннями

(рис. 5). Інколи в безрудних (вмісних?) нори'

тах кількість ламелів клінопіроксену в ор'

топіроксеновій матриці досить значна (рис. 6)

і, можливо, первинний піроксен має склад

піжоніту або субкальцієвого авгіту. Але в ціло'

му площа ексолюційних вростків у піроксенах

не перевищує 5 % і їх можна відносити до ви'

сококальцієвих (клінопіроксени) або низько'

кальцієвих (ортопіроксени) різновидів. Про

це свідчать виконані мікрозондові досліджен'

ня. Принаймні, в рудних різновидах норитів

інвертованих піжонітів не спостерігалося.

В олівінових габроїдах (олівінові норити,

норито'троктоліти, ортопіроксенові троктолі'

ти) олівін частіше має більш чіткий ідіоморфізм

зерен, які часто також заокруглені (оплавлені)

(рис. 7). Проте нерідко трапляються і ксено'

морфні виділення олівіну. Олівін (гортоноліт)

часто заміщується ортопіроксеном і спосте'

рігається як реліктовий. Варто відзначити, що

в олівіні (як найбільш ранньому мінералі)

спостерігаються включення ільменіту та апа'

титу, хоча основна маса цих мінералів крис'

талізувалася дещо пізніше силікатів. Це, бе'

зумовно, свідчить про широкий діапазон

кристалізації різних мінералів у досліджува'

них габроїдах.

Можна вважати, що виконаних досліджень

недостатньо, щоб відповісти на такі важливі

питання: чи є норити, габронорити та оліві'

нові габроїди Носачівського родовища суттєво

відмінними від однойменних порід Корсунь'

Новомиргородського і Коростенського плу'

тонів і чи утворилися вони з окремої інтрузії з

рудною спеціалізацією? Порівнюючи резуль'

тати хімічного аналізу порід і мінералів можна

констатувати, що однойменні малорудні габ'

роїди Носачівського родовища і Корсунь'Но'

вомиргородського плутону в цілому подібні,

хоча останні досліджені слабше. В той же час

порівняно з Коростенським плутоном габро'

їди Носачівського родовища дещо більш

залізисті, титанисті і менш окиснені (в них

відсутній магнетит). Відзначимо, що, незважа'

ючи на слабшу вивченість Корсунь'Новомир'

городського плутону, ніж Коростенського, для

Рис. 4. Включення ідіоморфного кристала ільменіту в

ортопіроксені (мікрозондовий аналіз ільменіту, табл. 2,

ан. 11). В ортопіроксені структура розпаду твердого

розчину з двома системами ексолюційних вростків

клінопіроксену. Довжина кристала ільменіту 100 мк

Рис. 3. Рудний норит. Виділення ільменіту (непрозо'

рий) цементується плагіоклазом і піроксенами (зліва

в нижній частині фото). Поодинокі зерна апатиту (Ар)

є ксеноморфними щодо ільменіту. Зб. 35 (довжина

апатитового зерна 1 мм)
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першого встановлений загалом (як і для Но'

сачівського родовища зокрема) більш залізис'

тий характер габроїдів. Є підстави вважати, що

Корсунь'Новомиргородський плутон більш

еродований, ніж Коростенський, і його поро'

ди формувалися за більш відновних умов. Зви'

чайно, слід мати на увазі, що і в межах одного

плутону можуть існувати блоки з різним

рівнем ерозії.

Слід також відзначити подібність хімічного

і мінерального складу для норитів і рудних но'

ритів Носачівського родовища з такими зага'

лом і зокрема з йотунітами родовища Телнес

(пров. Рогаланд, Норвегія) (табл. 1, ан. 4, 24—

26, 30, 31, 62, 63). Проте, як буде показано

нижче, ці родовища відмінні за складом си'

лікатів та ільменіту. Відзначимо ще одну ціка'

ву деталь: у родовищі Телнес олівінові відміни

Рис. 5. а — загальний вигляд рудоносного габронориту (табл. 1, ан. 14), сегрегації зерен ільменіту з заокруглени'

ми контурами; б — фрагмент породи, видно дві системи ексолюційних вростків клінопіроксену в ортопіроксені

(Орх), на краю зерна останнього окреме виділення клінопіроксену (Срх) з ексолюційними вростками ортопірок'

сену. В ільменіті проявляються перші ознаки заміщення брукіт'анатазовим агрегатом (сіре)
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норитів з’являються у так званій центральній

верхній розшарованій серії [16], що дозволяє

провести аналогію з Носачівським родовищем

щодо взаємовідношення рудних норитів і

олівінових габроїдів.

Меланократовий ультрамафіт є незвичною

породою для Носачівського родовища зокре'

ма і Корсунь'Новомиргородського плутону в

цілому. Формально цю породу можна було б

назвати плагіоклаз'олівіновим ортопіроксе'

нітом або плагіоклазовим перидотитом, ульт'

рамафітом (у подальшому будемо дотримува'

тися останньої назви).

Цю породу вивчено лише в одному невели'

кому штуфі (поліровка). Порода залягає серед

звичайних для родовища норитів та габро'

норитів (св. 2004, гл. 350,7 м), проте її вза'

ємовідношення з породами оточення не з’ясо'

вано. Ультрамафіт складається переважно з

ортопіроксену за підпорядкованої ролі плагіо'

клазу та олівіну. Ці мінерали розподілені

нерівномірно, неоднорідний також і розмір їх

зерен. У одному шліфі ортопіроксен займає

майже всю його площу, в другому він більш

дрібнозернистий (до кількох міліметрів). Олі'

він (вміст — до 5 %) порівняно дрібний (0,2—

0,5 мм), утворює субідіоморфні короткоприз'

матичні кристали, включені в ортопіроксені

або плагіоклазі. Інколи має реліктовий харак'

тер. Плагіоклаз (від 2—3 до 20—25 %), пере'

важно дрібнозернистий, виділяється у двох

формах: 1) розсіяний у породі або утворює ло'

кальні скупчення, ксеноморфний по відно'

шенню до піроксену та олівіну; 2) дрібні вклю'

чення в ортопіроксені неправильної форми,

часто амебоподібні, з гострокутними, колюч'

коподібними зігнутими відгалуженнями, іноді

в зростанні з ільменітом, флогопітом, в одно'

му випадку — з чевкінітом (рис. 8). Крім того,

в ортопіроксені є невеликі ділянки заміщення

флогопітом (типу "розпливчастих" включень).

У породі, на відміну від навколишніх норитів,

зовсім мало ільменіту та апатиту, як це видно з

її хімічного складу (табл. 1, ан. 37).

Описаний ультрамафіт не має аналогів се'

ред відомих основно'ультраосновних порід

анортозит'рапаківігранітних плутонів. Його

Рис. 6. Розпад твердих розчинів типу інвертованого

піжоніту: ексолюційні виділення клінопіроксену

(світлі) в ортопіроксені: справа — ексолюційні врост'

ки, зліва — включення неправильної форми. Мало'

рудний габронорит (табл. 1, ан. 17). Зб. 280 (ширина

зерна піроксену 0,3 мм)

Рис. 7. Норито'троктоліт (табл. 1, ан. 22). Олівін

(Ol) — в центрі і зверху — крупні зерна, заміщуються

ортопіроксеном (Орх) — справа і зліва; в ортопірок'

сені релікти олівіну. В олівіні і ортопіроксені дрібні

включення апатиту (Ар) та ільменіту (непрозорий).

Зб. 40 (довжина олівінового зерна в центрі ~1 мм)

Рис. 8. Меланократовий мафіт (табл. 1, ан. 37). В ор'

топіроксені (Орх) включення, яке складається з

плагіоклазу (Рl), ільменіту (Ilm) та продуктів його

заміщення, флогопіту (Phl) та чевкініту (Chev)
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можна до певної міри порівнювати з так зва'

ними польовошпатовими (плагіоклазовими)

перидотитами, ультрамафітами та ультраос'

новними породами Корсунь'Новомиргород'

ського, Коростенського та інших анортозит'

рапаківігранітних плутонів [1, 3, 6]. Проте для

всіх раніше описаних під такими назвами

порід, як правило, властиві високий вміст іль'

меніту, титаномагнетиту та апатиту. За хіміч'

ним та мінеральним складом цей ультрамафіт

ближчий до перидотитів та піроксенітів

Пілтенсько'Ризького та Салмінського плуто'

нів [6], в яких досить низький вміст титану та

фосфору (табл. 1, ан. 64, 65). Проте в названих

породах з останніх двох плутонів досить висо'

кий вміст магнію (19,7—21,0 % MgO) порівняно

з досліджуваним ультрамафітом (10,5 % MgO,

за досить високого значення вмісту заліза —

37,2 % FeO). Саме висока залізистість цього

ультрамафіту споріднює його з "ультраоснов'

ними" породами Корсунь'Новомиргородсько'

го та Коростенського плутонів, які є досить

залізистими (табл. 1). Разом з тим, попри та'

кий високий вміст заліза в цьому ультрамафіті,

його темноколірні мінерали — ортопіроксен

та олівін — виявилися найбільш магнезіальни'

ми серед однойменних мінералів з переважної

більшості досліджених раніше порід ультраос'

новного та основного складу Корсунь'Ново'

миргородського та Коростенського плутонів.

Подібні за магнезіальністю (~70 %) ортопірок'

сени відзначено у породах ранньої анортози'

тової серії Коростенського плутону [8]. До

певної міри цей істотно ортопіроксеновий

ультрамафіт можна порівнювати з мегакриста'

лами глиноземистого ортопіроксену (з ексо'

люційними вростками плагіоклазу), відомими

в анортозитах пров. Рогаланд [20] та Корос'

тенського плутону [9]. Можливо, що відзна'

чені вище включення плагіоклазу неправиль'

ної форми в ортопіроксені — це перекрис'

талізовані (субсолідусні перетворення) ламелі

плагіоклазу, характерні для мегакристів орто'

піроксену в анортозитах. До того ж у матриці

цього ортопіроксену зафіксовано під час мік'

розондових досліджень найвищий (для пірок'

№ з/п 1 2 3 4 5 6 7 8

Компонент 1602/106,5 2004/421,7 1703/145 1602/79,5 1602/70,5 2004/589 1702/209,8 1702/74,1

SiO2

TiO2

Al2O3

FeO

Fe2O3

Cr2O3

V2O5

Nb2O5

NiO

ZnO

MnO

MgO

CaO

Сума

FeTiO3

MnTiO3

MgTiO3

Fe2O3

Al2O3

Cr2O3

—

53,03

—

44,18

0,87

0,23

0,35

—

—

0,05

0,43

1,71

—

100,85

91,71

0,91

6,31

0,81

—

0,22

—

52,31

0,02

44,38

0,64

0,12

—

—

—

—

0,36

1,98

—

99,81

91,27

0,74

7,25

0,59

—

0,11

0,01

53,25

—

44,80

—

0,13

0,28

0,08

0,01

0,05

0,42

1,75

—

100,78

92,56

0,88

6,44

—

—

0,13

0,01

51,86

0,02

44,89

1,30

0,02

—

—

—

—

0,42

0,87

0,02

99,41

94,78

0,89

3,27

1,24

0,03

0,02

—

52,15

—

46,00

0,32

0,08

0,43

—

—

—

0,42

0,22

—

99,61

97,90

0,90

0,90

0,30

—

—

0,03

52,82

0,03

45,54

—

0,09

—

—

0,02

0,08

0,36

1,24

0,01

100,21

94,53

0,74

4,60

—

0,04

0,08

0,01

52,91

0,04

45,59

0,09

0,11

—

—

0,04

0,11

0,49

1,46

0,01

100,86

93,42

1,01

5,32

0,08

0,06

0,11

0,05

52,80

0,03

45,46

—

0,03

—

—

0,02

—

0,39

1,21

—

99,99

94,62

0,83

4,48

—

0,04

0,03

Таблиця 2. Результати мікрозондового аналізу ільменітів з габроїдів Носачівського родовища

П р и м і т к а. 1—3 — з рудних габроноритів; 4—11 — з рудоносних та малорудних габроноритів (11 — включення в

ронориту; 14, 15 — зі збагачених апатитом олівінових габроїдів; 16 — з меланократового мафіту. Більшість аналізів

частково (ан. 5) — в ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України на аналізаторі GEOL'65 І.М. Бондаренком.
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сенів з порід Носачівського родовища) вміст

Al2O3 (1,42 %) та TiO2 (0,36 %). Можна при'

пускати, що первинний валовий вміст алю'

мінію в ортопіроксені був значно вищим (час'

тина його "відійшла" в плагіоклаз включень). 

Хоча однозначно визначити генезис описа'

ного ультрамафіту неможливо, наразі можна з

певною мірою вірогідності вважати, що ця по'

рода є кумулятом ранніх мінералів (ортопірок'

сену і олівіну), які могли бути захопленими ба'

зитовим (норитовим) розплавом і винесеними

на рівень сучасного залягання.

Дещо забігаючи наперед зауважимо, що

знахідка чевкініту в цьому ультрамафіті не є

якоюсь несподіванкою. Можна припустити,

що цей мінерал є і в інших породах родовища

з урахуванням його титанової і, частково,

рідкісноземельної спеціалізації (пов’язаної

переважно з апатитом). Як буде показано

нижче, апатити рудних норитів мають підви'

щений вміст лантаноїдів церієвої підгрупи. А

чевкініт як досить звичайний акцесорний

мінерал (в асоціації з ортитом) був раніше

описаний [5] у сієнітах південної окраїни Кор'

сунь'Новомиргородського плутону (район

Великої Виски).

Породоутворювальні, рудні та акцесорні міне�
рали. До головних породоутворювальних мі'

нералів належать піроксени, плагіоклаз, олі'

він, ільменіт і апатит (останні два — в рудних

різновидах габроїдів). Підпорядковане зна'

чення мають калішпат, біотит, кварц. Із вияв'

лених і частково досліджених акцесорних

мінералів відзначимо сульфіди (піротин, пі'

рит, кобальтин, пентландит, халькопірит, сфа'

лерит), циркон, чевкініт, рутил, ільменорутил.

Позаяк ільменіт та апатит є найбільш цікави'

ми в практичному аспекті мінералами Но'

сачівського родовища, то почнемо короткий

опис саме з них.

Ільменіт головний і практично єдиний по'

родоутворювальний рудний або повсюдний

акцесорний мінерал у всіх типах порід Но'

сачівського родовища. В попередніх публіка'

ціях, наскільки нам відомо, наводився всього

один хімічний аналіз ільменіту з руд цього ро'

9 10 11 12 13 14 15 16

1602/287,5 1602/187,7 1602/187,7 2004/185,4 2004/185,4 1703/116 2004/433 2004/350,7

0,01

52,78

—

46,97

—

0,05

—

—

—

0,06

0,48

0,28

—

100,64

97,89

1,01

1,05

—

—

0,05

—

52,42

0,01

46,24

1,26

—

—

—

0,01

—

0,36

0,35

0,03

100,68

96,83

0,77

1,30

1,18

0,01

—

0,03

51,13

—

45,21

2,63

0,03

—

—

—

—

0,59

0,11

0,05

99,78

95,80

1,26

0,41

2,51

—

0,03

0,01

52,07

0,03

47,19

—

0,12

—

0,01

—

—

0,22

0,10

0,02

99,75

99,03

0,45

0,35

—

0,04

0,12

1,88

53,03

0,31

26,23

—

0,13

—

—

—

0,07

0,39

0,64

1,15

83,82

—

—

—

—

—

—

—

51,96

0,04

45,99

0,87

—

—

—

0,02

0,02

0,36

0,69

0,01

99,97

96,61

0,77

2,57

—

0,06

—

0,04

53,08

0,05

44,90

—

0,06

—

0,07

0,03

0,07

0,52

1,61

0,03

100,47

92,90

1,07

5,94

—

0,07

0,05

0,08

51,41

0,05

46,04

0,79

0,09

—

—

—

—

0,62

0,14

0,19

99,39

97,26

1,31

0,53

0,74

0,07

0,09

ортопіроксені); 12, 13 — частково змінений ільменіт (ан. 12) та продукти його заміщення (ан. 13) з рудоносного габ'

мінералів виконано в Аналітичному центрі НАН України на мікроаналізаторі Superprobe JXA'8200 В.Б. Соболевим,
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довища [10]. У цій статті ми використовуємо

результати мікрозондового аналізу ільменітів з

17 зразків різних порід (рудних і малорудних

норитів, норито'троктолітів).

Як відзначено вище, ільменіт у рудних

різновидах норитів є більш ідіоморфним сто'

совно інших мінералів (рис. 3, 5), тоді як в без'

рудних породах він переважно розташовується

в інтерстиціях між крупнішими зернами силі'

катів. Виявлено певні особливості хімізму іль'

менітів, серед яких головними є такі: 1) у бага'

тих на ільменіт норитах цей мінерал є більш

магнезіальним (до 2,0 % MgO), ніж у звичай'

них породах (габроноритах, норито'трок'

толітах) (табл. 2), у таких дещо збагачених

магнієм ільменітах більше хрому (до 0,23 %

Cr2O3); 2) вміст магнію в ільменіті загалом, за

винятком двох зразків, позитивно корелює з

магнезіальністю піроксенів (рис. 9), від такої

залежності відхилюються акцесорний ільменіт

(низькомагнезіальний, майже стехіометрич'

ний) з відзначеного вище меланократового

ультрамафіту (рис. 8) та безрудного габроно'

риту (1,02 % TiO2) (рис. 9; табл. 1, ан. 20); 3) у

всіх породах незмінений ільменіт оптично го'

могенний і майже не містить гематитового мі'

налу (або розрахований його вміст зовсім нез'

начний — перші відсотки) (табл. 2; рис. 10); в

ільменітах нерідко навіть розраховується над'

стехіометричний TiO2, що в деяких випадках

пов’язано з вторинними змінами мінералу

(інколи доходить до його заміщення брукіт'

анатазовим агрегатом або навіть рутилом)

(рис. 5); 4) ільменіти відзначаються помірним

вмістом ванадію (0,28—0,35 % V2O5, за даними

хімічних аналізів трьох концентратів; в деяких

зернах, за даними мікрозондового аналізу, ва'

надію трохи більше — 0,4—0,6 % V2O5) і низь'

ким — ніобію (за даними мікрозондового

аналізу — від "не виявлено", рідко (два визна'

чення) до 0,076 % Nb2O5); 5) низький вміст

марганцю — 0,1—0,6 % MnO — його менше у

збагачених магнієм різновидах.

Крім того, в ільменітах з рудних норитів

включення апатиту трапляються досить рідко

в порівнянні з ільменітами з інших родовищ

Українського щита (УЩ) (Федорівка, Стреми'

город, Володарське), що дає змогу отримати

досить чистий щодо фосфору (0,012—0,015 %

Р2О5) технологічний концентрат. Як відзнача'

лося вище, в рудних норитах досить мало апа'

титу і він кристалізується частіше відокремле'

но від ільменіту, хоча зростки цих мінералів

спостерігаються часто. Проте в Носачівському

родовищі в цілому не існує чіткої кореляції

між вмістом фосфору та титану, швидше нав'

паки (рис. 11).

Не зовсім зрозумілою є природа процесу

заміщення ільменіту оксидами титану (рутил,

анатаз) в тих породах, де ортопіроксен зали'

шається досить свіжим. Можливо, ільменіти,

подібні за складом до носачівських, є не дуже

стійкими і навіть за умов незначних вторин'

них процесів зазнають змін типу розпаду з

виділенням фаз ТіО2.

Апатит є акцесорним мінералом всіх габ'

роїдів, а в їхніх олівінових різновидах стає

породоутворювальним (до 5—8 %). Загалом,

апатит утворює дрібні (менше 1, частіше

0,2—0,5 мм) виділення у вигляді короткоприз'

матичних субідіоморфних кристаликів, інко'

ли трапляються його видовжені стовпчасті

кристали, а також овалоподібні або з нерівни'

ми контурами зерна.

Апатит, як відзначено вище, в безрудних і

малорудних габроїдах має тенденцію крис'

талізуватися дещо пізніше темноколірних

силікатів і ільменіту, нерідко тяжіє до інтер'

стиційного кварцу, калішпату та гранофіру

(рис. 2), хоча може бути присутнім як вклю'

чення дрібних кристаликів у всіх силікатах

(рис. 7), інколи в ільменіті. Тобто кристалі'

зація апатиту відбувається на всіх етапах фор'

мування родовища (камерної диференціації

інтрузії), проте його концентрування (до руд'

ного рівня) трохи відстає від масової кумуляції

Рис. 9. Залежність вмісту MgO в ільменітах та ортопі'

роксенах (1), ільменітах і клінопіроксенах (2 ), що

співіснують, із рудних та рудоносних габроїдів Но'

сачівського родовища; із меланократового ультрама'

фіту (3) та безрудного габронориту (4 ) (табл. 1, ан. 20)
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ільменіту і припадає на дещо пізніший етап. У

наших попередніх публікаціях [4, 5] вказано,

що така послідовність ільменітової та апатито'

вої мінералізації особливо чітко виражена в

Давидківському і Стремигородському, частко'

во в Федорівському родовищах, які знаходять'

ся в межах Коростенського плутону. В цих

родовищах найвищі концентрації апатиту

приурочені до середніх інтервалів розшарова'

них серій, тоді як сильно збагачені ільменітом

кумулятивні поклади — до нижньої частини

цих розрізів.

За результатами 11 мікрозондових аналізів

виявлено такі особливості хімічного складу

апатиту: 1) його належність до високофторис'

тих різновидів — вміст фтору становить 2,92—

3,66, частіше більше 3,1—3,3 мас. %; 2) віднос'

но невисокий вміст рідкісноземельних еле'

ментів (РЗЕ) (зрідка перевищує 0,6—0,7 %

TR2O3, частіше 0,4—0,6), серед яких переважає

церій і церієва група (La, Ce, Nd), а вміст ітрію

не перевищує 0,07—0,08, частіше 0,02—0,05 %

Y2O3); інші лантаноїди (Pr, Sm, Gd) визначені

в незначній кількості (зрідка до 0,04—0,06 %),

часто на рівні 0,01 % або й зовсім не фіксують'

ся; 3) невисокий вміст стронцію — 0,02—0,09,

частіше 0,04—0,05 %; 4) уран і торій в біль'

шості випадків не фіксуються (0,00 %), спора'

дично їх вміст становить 0,02—0,03 %, в одно'

му з апатитів з максимальним вмістом РЗЕ

(0,8 % TR2O3) було виявлено 0,06 % ThO2.

Наявних даних недостатньо для визначення

якихось конкретних закономірностей або за'

лежності хімізму апатиту від типу вмісних

порід. Проте можна зробити деякі попередні

висновки щодо цього (зважаючи на недостат'

ню точність мікрозондового аналізу за умов

таких невисоких значень концентрації РЗЕ та

торію в досліджуваних апатитах): вміст РЗЕ в

Рис. 11. Співвідношення вмісту ТіО2 і Р2О5 в породах

Носачівського (1 ), Пенизевицького та Граби'Ме'

ленівського (2), Федорівського та Стремигородського

(3) і норвезьких (4 ) (пров. Рогаланд) родовищ та ру'

допроявів

Рис. 10. Співвідношення FeTiO3—

Fe2O3—MgTiO3 в ільменітах родовищ:

Носачівського (1), Давидківського та

Федорівського (2), Стремигородського

(3), Володарського (4), Телнес (5) та

Грейдер (6 )
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апатитах зі збагачених цим мінералом габ'

роїдів (олівінових норитів, норито'трок'

толітів) дещо нижчий (0,34—0,43 % TR2O3),

ніж в апатитах бідних на фосфор рудних (іль'

менітових) норитів (0,69—0,78 % TR2O3). Хоча

і в таких випадках є певні відхилення (в апа'

титі одного з рудних норитів було зафіксовано

всього 0,28 % TR2O3, а в апатиті зі збагаченого

фосфором (1,50 % Р2О5) нориту — 0,63 %

TR2O3. Найвищий вміст РЗЕ (0,78 % TR2O3) і

торію (0,06 % ThO2) виявлено в апатиті з нори'

ту з високим вмістом ільменіту (11,84 % ТіО2)

і низьким — фосфору (0,43 % Р2О5). В той же

час в апатиті із меланократового ультрамафі'

ту, в якому виявлено чевкініт і який характе'

ризується вкрай низьким вмістом фосфору

(0,12 % Р2О5) та титану (0,17 % ТіО2), вміст

РЗЕ виявився досить помірним (0,54 %

TR2O3), якщо зважити на те, що цей апатит

асоціює з таким рідкісноземельним мінера'

лом, як чевкініт.

Щодо складу (спектра) РЗЕ, то, як відзнача'

лося вище, серед них різко переважає церієва

підгрупа, а церій складає в середньому 40 %

(35—53 %) від їхньої загальної суми. Лантану і

неодиму в апатитах приблизно однакова

кількість, хоча останнього переважно дещо

більше. Разом вони складають ~50 %, а з

церієм — ~90 % від суми лантаноїдів. 

Отже, РЗЕ в апатитах із габроїдів Носачівсь'

кого родовища характеризуються істотно

церієвим спектром. Це разом з іншими міне'

ралогічними та петрологічними особливостя'

ми, розглянутими нижче, свідчить про значну

диференційованість магматичних порід цього

родовища. Звичайно, для повної характерис'

тики РЗЕ в апатиті та породах необхідні пре'

цизійні аналітичні дані. Автори сподіваються

найближчим часом отримати результати

аналізів ICP�MS.

Піроксени, особливо клінопіроксени, через

значну варіабельність хімічного складу є до'

сить інформативними мінералами щодо умов

формування вмісних порід. Вище коротко

розглянуто структурні взаємовідношення

піроксенів з іншими породоутворювальними

мінералами і зазначено, що майже у всіх по'

родах наявні орто' і клінопіроксени. Останні

не були виявлені під час мікрозондових

досліджень полірованих зразків порід тільки

№ з/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Мінерал Opx Cpx Opx Cpx Opx Cpx Opx Cpx Opx Cpx

Номер

зразка
1602/106,7 2004/421,7 1703/145 1602/70,5 1602/187,7

SiO2

TiO2

Al2O3

Cr2O3

FeО

MnO

NiO

ZnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

P2O5

Сума

Wo

En

Fs

51,03

0,24

0,37

0,04

30,29

0,52

0,05

—

16,45

1,10

0,04

0,01

0,01

100,14

2,00

48,00

50,00

52,09

0,29

0,77

0,10

13,78

0,21

—

—

12,18

21,02

0,23

—

0,02

100,69

43,00

35,00

22,00

52,71

0,16

0,60

0,13

12,25

0,20

0,01

—

12,88

21,27

0,17

0,01

0,02

100,41

43,63

36,77

19,61

52,45

0,18

0,45

0,02

27,14

0,45

—

0,10

18,95

1,61

0,03

0,02

—

101,39

3,28

53,62

43,09

52,25

0,28

0,83

0,06

11,85

0,18

—

—

12,79

21,41

0,16

—

—

99,81

44,20

36,70

19,01

53,64

0,20

0,32

0,03

29,02

0,46

—

0,10

17,51

1,03

0,01

—

0,01

102,34

2,15

50,71

47,14

54,23

0,33

0,75

0,02

11,95

0,23

0,01

0,11

13,00

21,60

0,17

0,01

0,06

102,46

44,06

36,89

19,03

51,16

0,09

0,31

—

34,08

0,53

0,04

—

13,95

1,00

0,02

0,01

0,02

101,22

2,13

41,28

56,59

51,19

0,17

0,61

—

15,47

0,25

0,01

—

10,97

21,01

0,18

0,03

0,02

99,92

43,45

31,58

24,97

49,55

0,11

0,27

0,03

38,88

0,65

—

—

10,38

0,82

0,06

—

—

100,75

1,80

31,66

66,54

50,73

0,10

0,55

0,05

20,29

0,35

—

—

8,30

19,70

0,17

—

0,04

100,28

41,84

24,51

33,64

Таблиця 3. Результати мікрозондового аналізу піроксенів з габроїдів Носачівського родовища

П р и м і т к а. 1—7 — орто' та клінопіроксени з рудних габроноритів (ан. 3 — включення клінопіроксену в ільменіті);

збагачених апатитом олівінових габроїдів; 23 — ортопіроксен з меланократового ультрамафіту. Більшість аналізів

частково (ан. 16, 17) — в ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України на аналізаторі GEOL'65 І.М. Бондаренком.
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в меланократовому ультрамафіті (св. 2004,

гл. 350,7 м) та збагаченому апатитом норито'

троктоліті (св. 1803, гл. 116 м). Ортопіроксен у

всіх типах габроїдів переважає над клінопірок'

сеном. Обидва ці мінерали є твердими розчи'

нами зі структурами розпаду: у всіх ортопірок'

сенах є ексолюційні виділення клінопірок'

сенів, а в клінопіроксенах — ортопіроксену.

При цьому, як свідчать результати мікрозон'

дового аналізу, хімічний склад ексолюційних

включень і самостійних виділень одноймен'

них мінералів практично однаковий. В табл. 3

і на діаграмах (рис. 12) наведені результати

аналізу власне матриці піроксенів. Їхній пер'

винний склад (до розпаду твердих розчинів),

як показують спостереження в шліфах і зоб'

раження у відбитих електронах під час мік'

розондових досліджень (рис. 4, 5), відрізнявся

на 5—10 % від матричного (за кількістю ексо'

люційних включень). Як показують результа'

ти цих досліджень, матриця ортопіроксенів

належить до гіперстену, а клінопіроксену — до

висококальцієвих авгітів і фероавгітів, а

найбільш магнезіальні їхні різновиди розта'

шовуються на діаграмі Хесса біля салітового

поля. Лише деякі піроксени з безрудних і ма'

лорудних норитів або габроноритів, судячи з

кількості ексолюційних виділень (рис. 6), мо'

жуть бути інвертованими піжонітами. Як вид'

но з діаграми Хесса (рис. 12), клінопіроксени з

габроїдів Носачівського родовища займають

верхнє центральне праве поле і в цілому відок'

ремлюються від основного поля клінопірок'

сенів з основних порід анортозит'рапаківігра'

нітних плутонів, хоча у лівій частині діаграми

є перекриття цих полів (рис. 12). В цілому ж

клінопіроксени з досліджуваних габроїдів на

цій діаграмі продовжують тренд (в залізистій

області) еволюції складу однойменних міне'

ралів з апатит'ільменітових родовищ, пов’яза'

них з анортозит'рапаківігранітними плутона'

ми УЩ (Давидки, Федорівка, Стремигород,

Володарське), а також з деякими анортозит'

чарнокітовими масивами інших регіонів світу

(Грейдер, Лабревіл, Сант'Урбейн тощо).

Із інших особливостей хімізму піроксенів

відзначимо такі: 1) піроксени з досліджуваних

габроїдів більш залізисті, ніж у відомих і

подібних до Носачівського зарубіжних родо'

вищах (Телнес, Грейдер, Лабревіл, Сант'Ур'

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Opx Cpx Opx Cpx Opx Cpx Opx Cpx Opx Оpx Сpx Opx

1702/74,1 1602/287,5 1602/70,5 1602/173,5 1703/116 2004/433 2004/350,7

52,21

0,15

0,40

0,02

32,30

0,48

—

—

14,91

1,93

0,02

0,03

—

102,44

4,02

43,32

52,65

52,99

0,23

0,82

—

15,95

0,29

—

0,01

11,28

20,14

0,22

0,02

0,01

101,95

41,71

32,51

25,78

52,89

0,28

0,41

—

29,81

0,47

—

—

17,21

1,66

—

0,01

—

102,73

3,39

48,99

47,61

53,52

0,21

0,70

—

13,44

0,23

0,04

0,04

12,89

20,93

0,15

0,01

0,02

102,17

42,42

36,32

21,26

50,51

0,25

0,89

0,04

33,87

0,49

—

—

13,41

1,54

—

—

—

100,99

3,00

40,00

57,00

51,98

0,17

0,92

—

16,72

0,28

—

—

10,27

17,16

—

—

—

97,49

39,00

32,00

29,00

50,04

0,15

0,34

0,01

38,07

0,57

—

—

11,19

0,75

0,01

—

—

101,13

1,63

33,82

64,55

51,05

0,15

0,65

—

18,95

0,34

—

—

8,93

20,18

0,16

—

—

100,42

42,58

26,21

31,20

52,57

0,08

0,38

—

31,16

0,38

0,02

0,07

15,99

0,95

—

0,03

0,02

101,65

2,00

46,81

51,18

51,85

0,15

0,28

0,01

31,62

0,61

0,01

0,05

15,65

0,96

0,01

0,01

—

101,20

2,02

45,93

52,04

53,91

0,18

0,65

0,01

13,14

0,27

0,03

—

12,75

21,30

0,12

—

—

102,35

43,20

36,00

20,81

53,31

0,36

1,42

0,09

19,84

0,31

—

—

24,35

1,03

0,04

0,02

0,02

100,77

2,04

67,22

30,73

8—19 — орто' та клінопіроксени з рудоносних і малорудних габроїдів; 20—22 — орто' та клінопіроксени зі

мінералів виконано в Аналітичному центрі НАН України на мікроаналізаторі Superprobe JXA'8200 В.Б. Соболевим,
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бейн); носачівські клінопіроксени на діаграмі

Хесса займають ті самі поля, що й однойменні

мінерали з Федорівського і Володарського, а

також частково Давидківського родовищ, хоча

мають і деякі відмінності; 2) у рудних норитах

піроксени в цілому більш магнезіальні, ніж у

безрудних і малорудних породах, включаючи і

олівінові габроїди з підвищеним вмістом апа'

титу, хоча існують і деякі відхилення, на яких

зупинимося нижче; 3) у рудних і рудоносних

(понад 5—7 % ТіО2) габроїдах встановлено чіт'

ку позитивну кореляцію між вмістом магнію в

піроксенах і ільменітах, що співіснують (в без'

рудних габроноритах акцесорний ільменіт

завжди низькомагнезіальний); 4) клінопі'

роксени, а тим більше ортопіроксени, харак'

теризуються дуже низьким вмістом титану

(0,16—0,42, частіше 0,2—0,3 % ТіО2), з огляду

на високий вміст ільменіту в породах (до того

ж, включений в ільменіті клінопіроксен має

всього 0,16 % ТіО2); за низьким вмістом тита'

ну клінопіроксени Носачівського родовища

відрізняються від клінопіроксенів із сублуж'

них габроїдів Давидківського, Федорівського,

Рис. 12. а — склад піроксенів з апатит'ільменітових родовищ: Носачівського (1), Федорівського (2), Давидківсь'

кого (3), Стремигородського (4), Володарського (5), Телнес, Грейдер, Лабревіл, Сант'Урбейн (6); б — склад

піроксенів з основних порід анортозит'рапаківігранітних плутонів, згідно з [1, 6] — 1 та [8] — 2. Тренд еволюції

хімізму піроксенів: І — лужно'базальтових магм; ІІ — толеїтових базальтів (Скергаардської інтрузії)
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Стремигородського і, частково, Володарсько'

го родовищ і подібні до таких з родовищ Грей'

дер, Лабревіл, Сант'Урбейн (порід нормальної

лужності) [18]; 5) піроксени досліджуваних

порід мають і порівняно низький вміст

алюмінію (0,5—0,8 % Al2O3). Слід підкресли'

ти, що в ортопіроксені зі згадуваного вище ме'

ланократового ультрамафіту значно вищий,

ніж навіть у клінопіроксенах Носачівського

родовища, вміст титану (0,36 % ТіО2) і

алюмінію (1,42 % Al2O3), що також свідчить

про ксеногенність (неспорідненість) цієї по'

роди щодо досліджуваних рудоносних габ'

роїдів. В цьому ж ультрамафіті є і низькомаг'

незіальний акцесорний ільменіт, незважаючи

на більш магнезіальні темноколірні силікати.

Згадані вище винятки стосовно відхилення

від позитивної кореляції магнезіальності іль'

меніту та піроксенів було зафіксовано в без'

рудному нориті (ТіО2 — 1,02 %, Р2О5 — 0,92,

св. 1602, гл. 287,5 м), який залягає серед анор'

тозитів. Ймовірно, піроксени цієї породи є

більш ранніми і магнезіальними по відношен'

ню до акцесорного "залізистого" ільменіту. В

одному з норитів з підвищеним вмістом іль'

меніту (7,0 % ТіО2) останній виявився зміне'

ним (табл. 1, ан. 34; табл. 2, ан. 12, 13). В цьо'

му ж ільменіті зафіксовано 0,12 % Cr2O3, що

характерно для різновидів з підвищеним вміс'

том магнію, яким міг бути первинний ільменіт.

Таким чином, у рудоносних габроїдах крис'

талізація піроксенів і ільменіту відбувалася

більш'менш одночасно, а в багатих рудних но'

ритах ільменіт (з підвищеним вмістом Cr і Mg)

акумулювався навіть дещо раніше піроксенів.

Низький вміст титану в проаналізованих

піроксенах із габроїдів Носачівського родови'

ща є відображенням низької лужності основ'

ного розплаву (норитового складу), з якого

формувалися кумулятивні поклади ільменіто'

вих руд. Це також є, на нашу думку, однією з

причин низької апатитоносності родовища.

Відомі в межах анортозит'рапаківігранітних

плутонів УЩ ільменіт'апатитові родовища

(Стремигород, Федорівка, Давидки, Володар'

ське) пов’язані з сублужними габроїдами [4].

Олівін — характерний породоутворюваль'

ний мінерал норито'троктолітів, гіперстено'

вих троктолітів та троктолітів. Він присутній

також і в коротко описаному вище меланокра'

товому ультрамафіті. Хоча олівін і є дещо

більш раннім мінералом, ніж ортопіроксен

(часто заміщується останнім), основна його

маса кристалізується приблизно одночасно з

плагіоклазом. Структурні взаємовідношення

останнього з олівіном визначаються неодно'

значно: часто зерна олівіну мають криволіній'

ні контури, нерідко вони овалоподібні, часто

плагіоклаз і олівін ніби вклинюються один в

одного. При цьому нерідко спостерігаються як

ксеноморфні амебоподібні виділення олівіну,

так і його субідіоморфні заокруглені криста'

лики (частіше дрібні) між зернами плагіоклазу.

В крупніших (до 1—2 мм) зернах олівіну не'

рідко трапляються включення дрібних криста'

ликів апатиту або зерна ільменіту (останній

часто заокруглений і довільної форми). Тобто

олівін кристалізувався разом або навіть дещо

пізніше перших генерацій мінералів'включень.

В ультрамафіті олівін виглядає як ранній

мінерал, включений в ортопіроксені або пла'

гіоклазі.

Проаналізовано (за допомогою мікрозонду)

два олівіни з норито'троктоліту і троктоліту

та з ультрамафіту. В перших двох габроїдах

олівін досить залізистий (Fa65—68), з підвище'

ним вмістом марганцю (0,55—0,65 % MnO),

за хімічним складом подібний або ідентич'

ний олівіну з олівінових норитів Городи'

щенського масиву, але більш магнезіальний,

ніж в олівінових габро і так званих перидоти'

тах плутону [3].

Ще більш магнезіальним виявився олівін

(Fo40) в ультрамафіті. Наскільки нам відомо,

це найбільш магнезіальний олівін з порід Кор'

сунь'Новомиргородського та інших аналогіч'

них плутонів. Подібні, але трохи більш залі'

зисті олівіни відмічені в олівінових габроно'

ритах та в деяких габро'анортозитах Ризького

та Коростенського плутонів відповідно [1, 8].

Такі високомагнезіальні олівін та ортопірок'

сен в цьому ультрамафіті свідчать, як зазначе'

но вище, про незвичність цієї породи і не'

ясність умов її залягання серед норитів Но'

сачівського родовища.

Плагіоклаз є породоутворювальним мінера'

лом всіх типів порід родовища, включаючи ма'

сивні ільменітові руди. Безплагіоклазових по'

рід типу піроксенітів або мафітів не виявлено.

Плагіоклаз аналізували за допомогою мік'

розонду у всіх 17 шашках порід, частково дос'

ліджували на сканувальному мікроскопі.

Можна виділити принаймні дві генерації

плагіоклазу — більш крупнозернистий, розмі'

ром 0,5—3 мм (ранній) і дрібний (переважно

інтерстиційний). Крім того, трапляються його
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включення в інших силікатах (піроксени, олі'

він). У крупних зернах часто спостерігаються

дрібні антипертитові вростки ортоклазу. Зо'

нальність такого плагіоклазу в шліфах чітко не

виражена.

За даними мікрозондового аналізу, ос'

новність плагіоклазу в норитах і норито'трок'

толітах змінюється в межах An39—53, частіше

An48—50. В анортозитах плагіоклаз не дослід'

жували, але, як показують розрахунки на нор'

мативний склад (табл. 1), в цих породах він до'

сить основний (An56–60). Слід відзначити, що

розрахований нормативний склад плагіоклазу

в переважній кількості порід більш основний,

ніж модальний, хімічний склад якого визначе'

ний за допомогою мікрозондового аналізу. Як

зазначено вище, серед опублікованих резуль'

татів аналізів лейкократових істотно плагіо'

клазових порід не було виявлено андезинітів,

виділених В.С. Тарасенко [10]. В такому "анде'

зиніті" нормативний плагіоклаз має номер 50

(табл. 1, ан. 43).

Найкисліший плагіоклаз (андезин — An39)

було виявлено в габронориті (табл. 1, ан. 17),

який залягає серед анортозитів в св. 1602 (на

10 м нижче рудоносних (6,86 % ТіО2) норитів).

Такий самий склад плагіоклазу (An39—40) отри'

мано і після повторного проведення мікрозон'

дового аналізу цього зразка, а також підтверд'

жено петрохімічними розрахунками.

Загалом же, виходячи з наявних результатів

мікрозондового аналізу, видно, що багаті на іль'

меніт (до 20 %) і рудні (понад 30—50 %) нори'

ти та габронорити характеризуються в цілому

більш основним плагіоклазом (An50—53), ніж

навколишні однойменні породи. Це узгоджу'

ється і з відзначеною вище більшою магне'

зіальністю піроксенів у рудних габроїдах.

Відзначимо, що в нориті з найкислішим пла'

гіоклазом (An39—40) зафіксовано і найбільш за'

лізисті піроксени (Wo2En32Fs66 i Wo42En24Fs34).

Цікаво, що в меланократовому ультрамафіті

(з найбільш магнезіальними ортопіроксеном

та олівіном) основність плагіоклазу виявилася

неочікувано низькою (An48). Крім того, в цьо'

му плагіоклазі за допомогою мікрозондового

аналізу зафіксовано 0,12 % ВаО і 0,08 — SrO. В

плагіоклазах з інших порід цього родовища

вміст барію набагато нижчий (0,003—0,08 %,

часто не фіксувався). Досить низький і вміст

стронцію (від 0,00 до 0,08 %, в одному ви'

падку — 0,15). Вміст ортоклазового міналу в

проаналізованих плагіоклазах (однорідних у

відбитих електронах) становить 1,3—5,0 % (до

0,86 % K2О) без помітної залежності від вмісту

анортитового міналу.

В цілому, можна відзначити, що основ'

ність плагіоклазу позитивно корелює з маг'

незіальністю піроксенів. Проте в породах Но'

сачівського родовища загалом понижена ос'

новність плагіоклазу. Як показують останні

хімічні аналізи порід, в цьому масиві наявні

андезиніти.

Ортоклаз в незначній кількості (до 5 %) є

практично у всіх різновидах досліджуваних

габроїдів. Він виділяється у чотирьох формах:

1) порівняно крупні (до 0,5 мм) зерна інтер'

стиційного характеру; 2) антипертити в пла'

гіоклазі; 3) гранофірові зростання з кварцом;

4) виповнення типу облямівок між деякими

мінералами (наприклад, між плагіоклазом і

ортопіроксеном). Остання форма спостері'

гається рідко і була виявлена під час мікро'

зондових досліджень. Проаналізовано всього

шість зразків ортоклазів.

В шліфах ортоклаз виглядає оптично гомо'

генним, хіба що інколи в них трапляються

субмікроскопічні пертитові виділення. Як по'

казують результати мікрозондування, в чо'

тирьох із шести аналізах розрахований вміст

альбітового міналу в ортоклазах незначний і

становить 2,8—6,6 %, а в двох з них — 11—12.

Як це можна було очікувати, в зразку (св. 1602,

гл. 187,7 м) з найменш основним плагіоклазом

(Аn39) виявився також і збагачений альбітовим

міналом (11 %) ортоклаз. Проте так само зба'

гачений натрієм (12 % Аb) ортоклаз було за'

фіксовано і в габронориті (св. 1602, гл. 79,5 м)

з більш основним плагіоклазом (Аn52 — за да'

ними аналізу і Аn54 — за розрахунками за

хімічним аналізом породи). Останні два пара'

генезиси свідчать, очевидно, про високу тем'

пературу формування порід. Проте вміст

анортитового міналу в проаналізованих орто'

клазах виявився досить низьким — 0,7—0,8 %

на відміну від опублікованих результатів хі'

мічних аналізів калішпатів з подібних порід в

анортозит'рапаківігранітних плутонах [1].

Водночас ортоклази характеризуються підви'

щеною концентрацією барію (0,26—1,11 %

ВаО). Максимальний вміст ВаО виявився

у збагаченому апатитом норито'троктоліті

(1,11 % ВаО) і рудному ільменітовому габро'

нориті (1,08 % ВаО).

Як згадувалося вище, ортоклазвмісні нори'

ти та габронорити Носачівського родовища за
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мінеральним та хімічним складом подібні або

аналогічні йотунітам пров. Рогаланд в Нор'

вегії з всесвітньо відомим і подібним до Но'

сачівського ільменітовим родовищем Телнес.

Слюди біотит�флогопітового ряду є друго'

рядними мінералами досліджуваних габроїдів,

проте вони спостерігаються майже у всіх

шліфах. Зазвичай слюди мають коричнювато'

червонувате забарвлення з різною інтен'

сивністю плеохроїзму. Найчастіше вони роз'

виваються навколо зерен ільменіту, інколи

піроксенів. Є також і самостійні виділення

слюд інтерстиційного характеру. В описаному

вище ультрамафіті флогопіт часто виділяється

в ортопіроксені як мікроскопічні пластинки'

острівки (включення) з зазубреними контура'

ми, іноді в зростках з плагіоклазом або іль'

менітом. В одному з таких зростків було вияв'

лено і проаналізовано чевкініт.

Мікрозондом проаналізовано п’ять зразків

слюд, а сканувальним мікроскопом — два.

Навіть вже ця статистично незначна кількість

результатів дозволяє зробити деякі висновки,

які узгоджуються з попередніми щодо виявле'

них закономірностей у зміні хімізму мінералів:

магнезіальність слюд (Mg#) позитивно коре'

лює з магнезіальністю піроксенів. Найбільш

магнезіальний (88 %) флогопіт зафіксовано в

ультрамафіті, а найбільш залізистий (Mg# =

= 55,6 %, тобто біотит) — в габронориті

(св. 1602, гл. 187,7 м) з найбільш залізистими

піроксенами (табл. 3, ан. 10, 11). В даній статті

ми дотримувалися класифікації слюд, запро'

понованої у довіднику У.А. Дира зі співавто'

рами (1966); межа між флогопітом і біоти'

том проводиться за їхньою магнезіальністю:

>67 % — флогопіт, <67 — біотит. Інші слюди

характеризуються проміжними значеннями

магнезіальності (64—82 %). При цьому в руд'

ному нориті (св. 2004, гл. 421,7 м) флогопіт вия'

вився більш магнезіальним (82 %), ніж в інших

габроїдах, зокрема в збагаченому апатитом ор'

топіроксеновому троктоліті (Mg # 64 %). У без'

рудному габронориті, який залягає серед анор'

тозитів (св. 1602, гл. 287,7 м), магнезіальність

флогопіту має проміжне значення (72 %). 

З інших особливостей хімізму досліджува'

них слюд відзначимо: 1) підвищений вміст ти'

тану (до 4,88 — ТіО2 в біотиті), але не настіль'

ки, наскільки можна було б очікувати через

високу титанистість порід (у флогопіті, який

розвивався навколо ільменіту, всього 1,87 %

ТіО2); 2) значний вміст фтору (0,92—2,27 %);

3) підвищений вміст барію (до 0,9 % ВаО),

вірогідно, що барію більше у флогопітах, зба'

гачених на фтор; 4) загалом невисока глино'

земістість слюд — 12—13 % Al2O3.

Акцесорні мінерали представлені сульфіда'

ми, сульфоарсенідами, цирконом, чевкінітом,

рутилом (останній нерідко утворює псевдо'

морфози по ільменіту). Сульфіди та сульфоар'

сеніди в незначній кількості (до 0,5—1 %) на'

явні у всіх типах порід, як це видно за вмістом

в них сірки (табл. 1). Інколи їх трохи більше

в рудних габроноритах, а також у змінених

габроїдах. В аншліфах діагностовані пірит,

піротин, пентландит, халькопірит, сфалерит,

кобальтин, мілерит. Інколи трапляється вклю'

чення в ільменіті характерної тріади сульфі'

дів — піротин + пентландит + халькопірит.

Проте в цілому серед сульфідів нікелеві різ'

новиди зафіксовані порівняно рідко. За до'

помогою мікрозонду проаналізовано пірит,

піротин, халькопірит, кобальтин. У піротині

вміст нікелю становить 0,8—1,0 %, в кобаль'

тині — 4,06, халькопіриті — 6,06 %. Вміст ко'

бальту в кобальтині (сульфоарсеніді) становить

28—29 %, в халькопіриті — 2,97. В сфалериті

фіксується незначний вміст кадмію (0,01 %).

Циркон є характерним акцесорним мінера'

лом досліджуваних габроїдів. Навіть у неве'

ликих (до 100—200 г), розділених у важких

рідинах протолочних пробах цей мінерал при'

сутній у значній кількості у вигляді дрібних

кристаликів у важкій неелектромагнітній фрак'

ції разом з апатитом. В одній із шашок рудно'

го нориту (табл. 1, ан. 7) під час мікрозондових

досліджень було зафіксовано кристалик цирко'

ну, в якому визначено вміст таких елементів, %:

ZrO2 — 59,56; HfO2 — 0,86; Y2O3 — 0,22; ThO2 —

0,28; U3O5 — 0,14 (аналітик І.М. Бондаренко,

ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України).

Чевкініт — рідкісноземельний титаносилі'

кат, виявлений в істотно ортопіроксеновому

ультрамафіті (розглянутий вище) під час мікро'

зондового дослідження (рис. 8). В мінералі за

різними програмами розраховано, %: La2O3 —

7,8; Ce2O3 — 17,3; Pr2O3 — 1,67; Nd2O3 — 7,8;

Sm2O3 — 1,0; Gd2O3 — 0,28; Y2O3 — 0,29;

Th2O3 — 1,7; UO2 — 0,02; TiO2 — 20,2; SiO2 —

20,8; CaO — 6,3; MgO — 1,1; FeO — 1,7;

Al2O3 — 4,3; ZrO2 — 1,6; HfO2 — 0,09; за допо'

могою спектрального методу аналізу зафіксо'

вано також хром.

Як згадувалося вище, знахідки чевкініту мож'

на очікувати і в інших породах Носачівського
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родовища та Корсунь'Новомиргородського

плутону в цілому. Чевкініт в асоціації з ортитом

є характерним мінералом сієнітів південної ок'

раїни цього плутону (район Великої Виски) [5].

Обговорення результатів досліджень та деякі
петрогенетичні висновки. Носачівське родови'

ще за мінеральним складом має найбільшу

подібність з відомим ільменітовим (без магне'

титу або з його незначним вмістом) родови'

щем Телнес у Норвегії (пров. Рогаланд), а та'

кож з рудопроявами Пенизевичі та Граби'Ме'

ленівські в Коростенському плутоні (рис. 11;

табл. 1). В рудопрояві Пенизевичі піроксени та

ільменіт майже ідентичні за хімічним складом

однойменним мінералам з порід Носачівсько'

го родовища (Митрохин, Митрохина, 2007).

Разом з тим Носачівське родовище за речо'

винним складом значно відрізняється від ро'

довища Телнес. В останньому дуже низький

вміст апатиту і немає олівінових габроїдів, зба'

гачених апатитом, типу ортопіроксенових

троктолітів та норито'троктолітів у Носачів'

ському родовищі. Разом з тим у пров. Рога'

ланд є також ільменіт'апатитові рудопрояви за

загального переважання істотно ільменітових

[20]. Крім того, в центральній верхній розша'

рованій серії родовища Телнес з’являється

олівін [16]. В Носачівському родовищі іль'

меніт має низький вміст або й зовсім позбав'

лений гематитового міналу, тоді як в ільме'

нітах родовища Телнес його 11—15 %, а Грей'

дер — 21—34. У цих двох родовищах присутні

більш магнезіальні, ніж в Носачівському, пі'

роксени (ортопіроксен — в Телнес і два пірок'

сени — в Грейдер, рис. 12), а також в цілому

більш збагачені магнієм ільменіти (рис. 10).

Інші відомі в межах анортозит'рапаківігра'

нітних плутонів УЩ фосфор'титанові родо'

вища (Федорівка, Стремигород, Давидки,

Володарське тощо) відрізняються від Носа'

чівського більшим вмістом апатиту, наявністю

титаномагнетиту та титанистого авгіту або де'

що збагаченого титаном фероавгіту (Володар'

ське). Загалом габроїди цих родовищ мають

сублужний характер, тоді як у Носачівському

вони нормальні за лужністю.

Можна припустити, що потенційно рудо'

носні вихідні розплави Носачівського родови'

ща мали склад типу йотунітів (як це прий'

мається для пров. Рогаланд [16, 20]), які ево'

люціонували подібно до толеїтових базальтів

за феннерівським трендом (з накопиченням

заліза і титану), тоді як сублужні розплави з

інших родовищ УЩ були більш збагачені лет'

кими компонентами і кристалізувалися за де'

що підвищеної фугітивності кисню з утворен'

ням титаномагнетиту (але, очевидно, також за

феннерівським або близьким до нього трен'

дом). Крім того, в таких підвищеної лужності

розплавах значна частина титану "зв’язува'

лась" у піроксенах (титанистих авгітах, тита'

нистих фероавгітах), тоді як в магмах нор'

мальної лужності кристалізувались переважно

ортопіроксени і в підпорядкованій кількості —

бідні на титан клінопіроксени, а основна маса

титану нагромаджувалась в його оксидах (у

Носачівському та Телнеському родовищах

майже виключно в ільменіті).

У Носачівському родовищі проявлені як

ритмічна, так і прихована ("мінералогічна")

розшарованість. Проте на даний час, користу'

ючись тільки матеріалами буріння, важко або

не завжди вдається узгодити та ідентифікувати

конкретні горизонти'шари в розшарованих се'

ріях. Виходячи з наведених даних можна лише

стверджувати, що рудні ільменітові габронори'

ти утворилися дещо раніше, ніж безрудні та ма'

лорудні, що їх оточують. Можна також з пев'

ною ймовірністю припускати, що збагачені

апатитом олівінові габроїди є дещо пізнішими,

ніж рудні ільменітові габронорити. При цьому,

правда, виникають деякі проблеми у поясненні

пізнішої появи олівінових габроїдів після

кварцмодальних рудних і безрудних норитів (в

них, як відзначено вище, практично завжди є

кварц і гранофір). Проте в розшарованих габ'

роїдних інтрузіях олівін є кумулусною фазою

на ранніх і пізніх етапах їх формування [12]. 

Рудні габроїди Носачівського родовища,

безумовно, є магматичними утвореннями

(В.С. Тарасенко [10, 11] вважав рудну мінера'

лізацію метасоматичною). Низкою дослідни'

ків розроблялися гіпотези і моделі лікваційно'

го походження багатих апатит'ільменітових та

апатит'магнетитових руд. Експериментально

було доведено можливість існування апатито'

вих та магнетитових лікватів за температури

близько 1400 °C і атмосферного тиску 1 атм

[19]. При цьому кількісне співвідношення

магнетиту і апатиту становило приблизно 2 : 1.

Проте в інших експериментах [17] за умов,

наближених до природних, не було отримано

високотитанових лікватів складу так званих

нельсонітів, подібних до багатих руд родовищ

Телнес та Носачівського. Було показано, що

ільменіт (а також апатит) буде осаджуватись з
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розплаву значно раніше, ще до досягнення та'

кої концентрації, тобто може утворювати ку'

мулятивні поклади в процесі кристалізаційно'

го фракціонування розплаву в магматичній

камері, в якій відбуваються також конвекційні

явища [12]. Температури субсолідусних пе'

ретворень досліджуваних піроксенів (розпаду

твердих розчинів) оцінюються за складом мат'

ричних клінопіроксенів у 700—800 і до 900—

950 °C за відомими термометрами Д. Ліндслі

та Б.Г. Яковлєва відповідно. Очевидно, пер'

винні (до розпаду твердих розчинів) піроксени

кристалізувалися за температури не нижче

900—1000 °С. Кристалізація досліджуваних габ'

роїдів відбувалася за відновних умов, фугітив'

ність кисню була, очевидно, нижчою, ніж для

системи з буфером кварц — фаяліт — магне'

тит. Про це свідчать відсутність в цих габроїдах

магнетиту, низький до повної відсутності вміст

гематитового міналу в ільменіті, а також, голов'

ним чином, наявність графіту. Останній трап'

ляється досить часто в габроїдах Носачівсько'

го родовища і відзначається в основних поро'

дах Корсунь'Новомиргородського плутону [2].

Крім викладених мінералогічних, є також

геологічні відомості, на підставі яких можна

переконливо вважати, що габроїди Носачівсь'

кого зокрема і Корсунь'Новомиргородського

плутону в цілому формувалися як за низької

фугітивності кисню, так і за умов абісальної

фації (~10 км або й глибше). Принаймні цей

плутон зазнав значно глибшої ерозії, ніж Ко'

ростенський. В Корсунь'Новомиргородсько'

му плутоні відсутні (або не виявлені і не опи'

сані) гіпабісальні порфірові інтрузії та дайки

споріднених з повнокристалічними порід

(габро'діабазів, граніт'порфірів), як це влас'

тиво для Коростенського. Так, в монографії

Ю.В. Кононова [3] в межах плутону відзнача'

ється лише одна дайка під назвою діабазового

порфіриту (в районі М. Смілянки). Насправді

ж порода цієї дайки за хімічним складом

відповідає або наближається до кварцового

монцоніту. Для порівняння наведемо вміст го'

ловних оксидів у кварцовому монцоніті (1)

плутону і цієї дайки (2) відповідно, %: 1) SiO2 —

58,73; Na2O — 3,04; K2O — 3,63; 2) SiO2 —

58,16; Na2O — 2,38; K2O — 3,21. Кварцові мон'

цоніти і сієніти вважаються дещо пізнішими,

ніж габроїди, диференціатами плутону. Тобто

в Корсунь'Новомиргородському плутоні дос'

товірно не виявлено гіпабісальних порід ос'

новного (і, ймовірно, кислого) складу.

Абісальними умовами формування розгля'

нутих габроїдів, включаючи їхні рудні різно'

види, пояснюються відзначені вище відмін'

ності складу їхніх мінералів (підвищена за'

лізистість піроксенів, олівінів, низький вміст

або відсутність гематитового міналу в ільме'

ніті, відсутність титаномагнетиту, висока на'

сиченість фтором апатиту та підвищений

вміст фтору в флогопіт'біотитах), які відрізня'

ють їх від інших фосфор'титанових родовищ

(очевидно, менш еродованих) [4].

Можливо, що значним ерозійним зрізом

Корсунь'Новомиргородського плутону в ці'

лому пояснюється і суттєво ільменітова міне'

ралізація Носачівського родовища. Виходячи

з наявності збагачених апатитом (до 5—8 %)

олівінових габроїдів у розглянутому родовищі

та в інших масивах основних порід плутону [3]

(табл. 1), можна також очікувати, що в окре'

мих ділянках вони будуть мати значно біль'

ший масштаб розвитку (до рівня фосфор'ти'

танових родовищ типу Володарського в Пів'

денно'Кальчицькому масиві).

Є переконливі підстави вважати, що Носа'

чівське родовище багатих ільменітових руд не

є єдиним в межах Корсунь'Новомиргородсь'

кого плутону.
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Ін'т геохімії, мінералогії та рудоутворення Надійшла 25.03.2009

ім. М.П. Семененка НАН України, Київ

Дочірнє підпр. "Центрукргеологія", Черкаси

РЕЗЮМЕ. Носачевское апатит'ильменитовое месторождение находится в центральной части Корсунь'Ново'

миргородского плутона и связано с габброидами, среди которых преобладают рудоносные и рудные нориты и

габбронориты. Подчиненное значение имеют оливиновые нориты и гиперстеновые троктолиты. Для месторож'

дения характерны богатые ильменитом руды со сравнительно низким содержанием (1,5—4 %) апатита. Несколь'

ко повышено содержание (5—8 %) апатита в троктолитах. В рудных габброидах вовсе отсутствует магнетит, а в

ильмените практически нет (или очень мало) гематитового минала. Ильменитовые руды образовались в процес'

се кристаллизационного фракционирования, то есть являются кумулятами. В богатых рудах ильменит как ран'

ний минерал характеризуется несколько повышенным содержанием магния (до 2,0 % MgO), ванадия (до 0,4 %

V2O5) и хрома (до 0,23 % Cr2O3), а в бедных рудах и вмещающих породах этот минерал имеет близкий к сте'

хиометрическому состав (низкое содержание Mg, Cr, Fe3+). Апатит принадлежит к фтористой разновидности

(2,9—3,6 мас. % F) со сравнительно низким содержанием TR (Ce2O3 — до 0,33 %, Y2O3 — до 0,08) и Sr (до 0,08 %).

Ортопироксены представлены гиперстеном и феррогиперстеном, а клинопироксены — высококальциевым

авгитом и ферроавгитом. Кратко охарактеризованы другие породообразующие и акцессорные минералы: пла'

гиоклаз, калишпат, сульфиды, циркон, чевкинит. Все габброиды Носачевского месторождения отличаются от

таковых в известных месторождениях ильменита и апатита Украины и мира повышенной железистостью пирок'

сена и оливина, низким, до полного отсутствия, содержанием гематитового минала в ильмените, отсутствием

первичного магнетита. Носачевское месторождение формировалось в абиссальных условиях (массив значитель'

но эродирован) в условиях низкой фугитивности кислорода.

SUMMARY. The Nosachiv apatite'ilmenite deposit is located in the central part of the Korsun'Novomyrgorod pluton and

is related to gabbroid rocks, ore'bearing or ore norites and gabbro'norites predominating among them. The olivine norite

and hypersthene troctolite are subordinate. This deposit is characterized by rich ilmenite ores with a relatively low content

(1.5—4.0 %) of apatite. A somewhat higher content (5—8 %) of apatite occurs in troctolites. In the ore gabbroids magnetite

is absent, and ilmenite has practically no (or little) hematite minale. Ilmenite ore had been formed during crystallization

fractionation, i. e. they are cumulates. Ilmenite, as early mineral, is characterized by slightly higher content of magnesium

(up to 2.0 % MgO), vanadium (up to 0.4 % V2O5) and chromium (up to 0.23 % Cr2O3) in rich ores but in poor ores and

enclosing rocks this mineral has composition close to a stoichiometric one (low content of Mg, Cr, Fe3+). Apatite belongs

to the fluoride type (2.9—3.6 mas. % F) with a relatively low content of TR (Ce2O3 to 0.33 %, Y2O3 to 0.08 %) and Sr (up

to 0.08 %). Orthopyroxenes are represented by hypersthene and ferrohypersthene, clinopyroxenes — by high'Ca augite and

ferroaugite. Other rock'forming and accessory minerals (plagioclase, feldspar, sulfides, zircon, chevkinite) are described in

brief. In general gabbroids of the Nosachiv deposit differ from those of known ilmenite and apatite deposits in Ukraine and

in the world by decreased magnesity of pyroxene and olivine, low content (to full absence) of hematite minale in ilmenite

and absence of primary magnetite. The Nosachiv deposit was formed in abyssal conditions (the massif is significantly erod'

ed) at low oxygen fugacity.
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17 листопада цього року виповнюється 80 ро'

ків від дня народження відомого вченого і пе'

дагога, лауреата Державної премії України,

доктора геолого'мінералогічних наук, заслу'

женого професора Львівського національного

університету ім. Івана Франка, академіка Ака'

демії наук вищої школи України Ореста Ілля'

ровича Матковського. 

Корифей мінералогічної науки відзначає та'

кож 60'річчя своєї наукової діяльності, оскіль'

ки саме стільки часу минуло відтоді, як він,

студент'першокурсник геологічного факуль'

тету, розпочав збирати кам’яний матеріал для

майбутньої наукової роботи — у Карпатах і

Прикарпатті, на Волині, у Приазов’ї. Уродже'

нець Тернопільщини, він поїхав до Львова

продовжувати з труднощами здобуту у важкі

воєнні й післявоєнні роки середню освіту, у

величний франковий університет, на славу

якого трудиться вже понад півстоліття. "Мі'

нералогія маріуполітів балки Мазурової в

Приазов’ї" (1953), "Мінералогія Осницького

комплексу Волині" (1957), "Мінералогія й умо'

ви утворення давніх ендогенних комплексів

Мармароського масиву (Східні Карпати)"

(1975) — ось віхи його наукової кар’єри, від

дипломної роботи до кандидатської і док'

торської дисертацій. Приємно зазначити, що

останню роботу він захищав у стінах нашого

закладу, який мав тоді назву Інституту геохімії

та фізики мінералів АН УРСР.

Підсумком наукових досліджень Ореста

Матковського стали два десятки монографій і

чотири сотні наукових публікацій. Його робо'

ти відомі широкому загалу і не потребують

детального висвітлення в даному нарисі. Змі'

нювалися об’єкти дослідження та незмінною

залишалася вірність мінералогічній науці і

пропаганда практичного використання міне'

ралогічних досліджень. У різні роки професор

увів у навчальний процес такі спецкурси, як

"Прикладна мінералогія", "Типоморфізм міне'

ралів і комплексне використання мінеральної

сировини", "Пошукова і технологічна мінера'

логія" тощо. Цикли лекцій на кафедрі мінера'

логії були оформлені як навчальні посібники і

підручники, співавтором яких був і наш

ювіляр: "Регіональна і розшукова мінерало'

гія", "Технологічна мінералогія руд", "Шліхо'

вий аналіз", "Емісійний спектральний аналіз"

та багато інших. Відносно недавно (2003) по'

бачила світ товстенна (672 с.) настільна книга

кожного мінералога — "Генезис мінералів" (у

співавторстві з В. Павлишиним і С. Довгим),

що вже перевидана з того часу. Упорядкований

у співпраці з філологами "Словник'довідник

ювелірного і колекційного каміння" (2006)

призначений розкрити етимологію історич'

них мінералогічних термінів у сучасній

інтерпретації.

Професор О. Матковський — один з найак'

тивніших популяризаторів регіональної міне'

ралогії. Його ім’я ми бачимо серед авторів та'
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ких довідників, як "Природные кристаллы Ук'

раины" (1990), "Минералы Украины" (1990),

"Minerals of the Carpathians" (Granit, 2002). Три

книги енциклопедичного видання "Мінерали

Українських Карпат" (1990—2003) побачили

світ саме завдяки старанням невтомного про'

пагандиста регіональної мінералогії. Споді'

ваємося, що у нього вистачить сил і нат'

хнення для ще двох запланованих книг цієї

енциклопедії.

У 2001 р. вчена рада Львівського національ'

ного університету ім. Івана Франка відзначила

професора Матковського почесним званням

заслуженого. Він заслужив його понад півсто'

річною працею на педагогічній ниві. Не один

десяток вчених, чиї імена сьогодні бачимо в

списку перших осіб української науки, отри'

мали путівку в наукове життя за допомогою

Ореста Ілляровича. Одних він "підштовхнув"

до захисту, дисертаційній роботі інших дав по'

зитивну оцінку як опонент, третіх підготував

як науковий керівник. Багаторічний Голова

спеціалізованої вченої ради із захисту дисер'

тацій, член ВАКу, він ніколи не занижував

планку для своїх вихованців. Роботи його

аспірантів виконані на високому рівні, так са'

мо як кандидатська робота їхнього керівника,

що свого часу була рекомендована для демон'

страції на міжнародній виставці кращих нау'

кових робіт молодих учених. Вихованці заслу'

женого професора активно беруть участь у

конкурсах, в тому числі у щорічному конкурсі

на здобуття премії ім. Євгена Лазаренка, де не'

одноразово перемагали.

Число кандидатів і докторів наук не йде ні в

яке порівняння з кількістю висококваліфіко'

ваних геологічних кадрів, підготовлених на гео'

логічному факультеті Львівського універси'

тету за час деканства (16 років) О. Матковсь'

кого і завідування ним кафедрою мінералогії

(25 років). Вражає те, що майже всіх випуск'

ників факультету Орест Іллярович пам’ятає в

обличчя і через багато років після випуску,

зустрівшись з ними на просторах Сибіру чи

Середньої Азії, без особливих зусиль може

пригадати прізвище випускника і курс, на

якому він навчався. Львівський університет

був єдиним, що випускав спеціалістів з гео'

хімії (з глибоким вивченням мінералогії і пет'

рографії) і забезпечував ними весь колишній

Радянський Союз. Зовсім недавно зусиллями

ювіляра побачила світ книга "Геологічний фа'

культет Львівського національного універси'

тету імені Івана Франка" (2008), яка стала

бестселером. Тираж в 400 екземплярів розій'

шовся за лічені дні. В книзі поіменно згадано

всіх викладачів і випускників факультету,

віддано шану тим, хто потрудився на славу

alma mater. Видання присвячене пам’яті відо'

мого мінералога, засновника геологічного фа'

культету академіка Євгена Лазаренка, який

був учителем Ореста Матковського.

Досвідчене око академіка, тоді ще ректора

Львівського університету, вміло виділяло зі

студентського гурту талановитих молодих лю'

дей, тому не дивно, що студента'випускника

зразу було рекомендовано для вступу в аспі'

рантуру. Під керівництвом Євгена Лазаренка

аспірант пройшов не лише школу мінералогії.

Організаторський талант ректора, його пози'

ція громадянина'патріота, направлена на ці'

нування й збереження культурної спадщини

України, заслуговували на наслідування і мо'

лодий вчений став гідним продовжувачем тра'

дицій свого вчителя. Зі свого боку він зробив

все можливе для увіковічення пам’яті видат'

ного вченого. З ініціативи і за клопотанням

таких же однодумців іменем Є. Лазаренка наз'

вано одну із вулиць у Львові, університетсько'

му мінералогічному музею присвоєно ім’я

академіка Євгена Лазаренка, започатковані

регулярні наукові читання, присвячені його

пам’яті. 

Стараннями професора Матковського у

Львівському видавництві побачила світ книга

спогадів "Академік Євген Лазаренко" (2005),

хоча розпочиналася ця робота в Києві. Тому

не дивно, що Орест Іллярович Матковський

був один із перших, хто отримав медаль іме'

ні Є.К. Лазаренка (2005), запроваджену Ук'

раїнським мінералогічним товариством спіль'

но зі Спілкою геологів України.

Організаторська невтомність ювіляра не пе'

рестає дивувати. Не злічити наукових нарад

різного рівня з питань геологічної науки й

освіти, проведених за участю і безпосереднім

керівництвом професора О.І. Матковського.

Наукові конференції, присвячені 120'річчю

мінералогії у Львівському університеті, 30',

40' та 50'річчю геологічного факультету, вша'

нування пам’яті академіків В.С. Соболєва

(90'і 100'річчя), Є. Лазаренка (80' і 95'річчя),

професорів Г.Л. Піотровського, І.І. Шафра'

новського, Д.П. Бобровника тощо. Високий

рівень організації, актуальність обговорюва'

них проблем і приємна товариська атмосфера
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завжди забезпечують цим конференціям вели'

ку кількість учасників.

Нам приємно відзначити, що Орест Ілляро'

вич тривалий час був членом редколегії "Міне'

ралогічного журналу". Попри відстань, він

знаходив час і фінансові можливості, щоб не

пропускати засідань редколегії, його критика

рукописів завжди носила конструктивний ха'

рактер. І це при тому, що він сам з 1961 р. від'

повідальний за долю не менш відомого науко'

вого видання — "Мінералогічного збірника",

спочатку як секретар редколегії, а з 1980 р. —

як незмінний відповідальний редактор. Завдя'

ки старанням відповідального редактора

збірник, заснований ще академіком Є. Лаза'

ренком, вижив у найскрутніші часи і далі

примножує всесвітню славу.

Трудова діяльність Ореста Матковського

оцінена громадськістю у вигляді різнома'

нітних звань і нагород. Проте найбільшою на'

городою буде гідне наслідування нами його

прикладу. Попри солідний вік і трагічні удари

долі наш ювіляр не втрачає молодечого запалу,

йде в ногу з часом, сповнений наукових і ор'

ганізаторських задумів. Підготовлено до друку

посібник з мінералогії України, завдяки його

всебічній підтримці просувається робота з

підготовки двотомника "Мінералогічна ен'

циклопедія України".

Так тримати, пане професоре!
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Д.П. Григорьев — один из ведущих минерало'

гов мира, трудами и научно'организационной

деятельностью которого заложены новые на'

учные направления, ныне широко признан'

ные и плодотворно развиваемые. Автор этих

строк (см. учебник "Мінералогія", 2008; соав'

тор С.А. Довгый) пришел к выводу, что во вто'

рой половине ХХ ст. на фоне интенсивного

развития минералогии наиболее яркими и

плодотворными были два ее научных направ'

ления — физика минералов и онтогения ми'

нералов. Именно поэтому современный этап

истории минералогии мы назвали физико'

онтогеническим, тесно связав его с именем

Д.П. Григорьева, с его идеями и разработками,

освещающими принципиально новый орга'

низменный подход к объектам изучения ми'

нералогии.

В историческом контексте начало полно'

кровной научной деятельности Д.П. Григорье'

ва связано с развитием экспериментальной ми'

нералогии. В 1934—1935 гг. он организовал при

кафедре минералогии Ленинградского горно'

го института лабораторию эксперименталь'

ной минералогии и петрологии, оригинальные

исследования которой получили международ'

ную известность. Им были экспериментально

исследованы силикатные расплавы и процес'

сы кристаллизации некоторых породообразу'

ющих минералов из расплавов, воспроизведе'

но явление ликвации в расплавах, доказана

реальность ликвационных явлений в приро'

де. Д.П. Григорьев впервые осуществил синтез

амфиболов и магнезиально'железистых слюд

из фтористых расплавов, заменив гидроксил

на фтор. На основе его открытий была разра'

ботана промышленная технология получения

этих минералов. Эти и другие работы Д.П. Гри'

горьева (1934—1942) положили начало широ'

ким экспериментально'минералогическим

исследованиям в Советском Союзе. Они стали

предметом докторской диссертации Д.П. Гри'

горьева "Синтез и исследование главнейших ми�

нералов — силикатов с летучими компонента�

ми" и получили высокую оценку академиков

В.И. Вернадского, Д.С. Белянкина, В.А. Об'

ручева, А.Е. Ферсмана, Д.С. Коржинского, из

которой следует, что Д.П. Григорьева можно

считать основоположником эксперименталь'

ной минералогии в СССР. 

Фундаментальным вкладом Д.П. Григорье'

ва в минералогическую науку стала разработка

нового направления минералогии — онтоге'

нии минералов. Первый краткий очерк об он'

тогении минералов Д.П. Григорьев опублико'

вал в 1947 г. В 1955 г. он внедряет в минерало'

гию термин "онтогения минералов", а в 1961 г.

во Львове, благодаря инициативе и поддержке
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Е.К. Лазаренко, была издана фундаменталь'

ная монография Д.П. Григорьева "Онтогения

минералов", которая через четыре года была

переиздана на английском языке. В 1975 г. в

соавторстве с А.Г. Жабиным подготовлен и

выпущен расширенный вариант этой книги

"Онтогения минералов. Индивиды". Онтогени'

ческие идеи Д.П. Григорьева, в том числе о

минерале как кристаллическом организме,

получили широкое признание и использова'

ны в минералогических учебниках практичес'

ки всех цивилизованных стран.

Еще одно направление, разрабатывавшееся

почти параллельно с онтогенией минералов, —

конституция минералов — существенно уг'

лублено и расширено Д.П. Григорьевым. В

1962 и 1966 гг. выходит его книга "Основы кон�

ституции минералов" (в 1964 г. переводится на

английский язык).

В 1962 г. Д.П. Григорьев излагает новые идеи

в программной статье "Космическая минерало�

гия — новая ветвь науки", положившей начало

еще одному направлению исследований —

космической минералогии, одновременно

трудясь на постах председателя Подготови'

тельного комитета по метеоритам Междуна'

родной минералогической ассоциации и

председателя Комиссии по космической ми'

нералогии ММА.

Профессор Григорьев внес крупный вклад в

музейное дело и популяризацию минерало'

гии. Несколько десятилетий Дмитрий Павло'

вич был научным руководителем всемирно из'

вестного музея в Ленинградском горном ин'

ституте. Широкой известностью пользовались

лекции'экскурсии Д.П. Григорьева по исто'

рии поделочных и драгоценных камней Госу'

дарственного Эрмитажа, строительных и об'

лицовочных камней Петербурга'Петрограда'

Ленинграда.

Д.П. Григорьев широко известен и как исто'

рик науки. Его многочисленные статьи и сов'

местная с И.И. Шафрановским книга "Выдаю�

щиеся русские минералоги" имеют важное зна'

чение для понимания истории минералогии.

Практически обо всех крупных минералогах

мира он публиковал очерки. Продуктивно

Дмитрий Павлович работал также в области

прикладной минералогии — поисковой и тех'

нологической. Но главным делом своей жиз'

ни Д.П. Григорьев считал научно'педагогичес'

кую работу по подготовке высококвалифици'

рованных минералогов. Здесь нельзя не

вспомнить его педагогическое кредо — "учить

нужно не словесно, а — телесно". 

Профессор Д.П. Григорьев — автор более

трехсот научных трудов, в том числе шести

книг. Многие из них опубликованы за рубе'

жом на всех основных языках мира. Он соав'

тор научного открытия — кристалломорфоло'

гической закономерности эволюции минера'

лов, редактор многих монографий и сборни'

ков. Его перу принадлежит также более сотни

научно'популярных и публицистических ста'

тей и заметок, большое число хроник, обзо'

ров, рецензий. 

Дмитрий Павлович пользовался заслужен'

ным авторитетом и уважением минералогов

мира. Он — почетный член Всероссийского

минералогического общества, Украинского

минералогического общества, Австрийского и

Польского минералогических обществ, Фран'

цузского минералогического и кристаллогра'

фического общества, Болгарского геологи'

ческого общества, Экстраординарный член

Польского геологического общества, член Аме'

риканского минералогического общества, Ми'

нералогического общества Великобритании и

Ирландии, Немецкого минералогического об'

щества, Итальянского минералогического об'

щества, Швейцарского минералогического и

петрографического общества, Международной

ассоциации планетологов и др. Д.П. Григорьев

в 1992 г. избран почетным членом Академии

естественных наук Российской Федерации.

Нам, украинским минералогам, Дмитрий

Павлович Григорьев запомнился как пункту'

альнейший и активный участник минералоги'

ческих мероприятий во Львове и в Киеве,

очень продуктивный член редколлегии и ав'

тор "Минералогического журнала", человек

высочайшей культуры, интеллигент, глубокий

и принципиальный ученый, оставивший пос'

ле себя мощную развивающуюся минералоги'

ческую школу.

В. ПАВЛИШИН
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