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ІМПАКТНІ АЛМАЗИ З НЕОГЕНОВОГО РОЗСИПУ 
САМОТКАНЬ (СЕРЕДНЄ ПРИДНІПРОВ’Я) 

Описані імпактні алмази (діаманти) з неогенового титано-цирконієвого розсипу Самоткань, розташованого на 

Середньопридніпровському мегаблоці Українського щита. Розсип Самоткань є похованим прибережно-морським 

покладом міоценових пісків. Вони збагачені важкими мінералами, в тому числі мікродіамантами різної природи. 

Окрім кристалів ендогенного (мантійного) діаманта розсип містить імпактний апографітовий діамант (до 11 % від 

усієї кількості знайдених кристалів діаманта). Розмір кристалів імпактного діаманта не перевищує 0,3 мм. Корін-

ні джерела живлення розсипу ендогенним і імпактним діамантом невідомі. Наведені результати комплексного 

вивчення кристалів імпактного діаманта — морфології, мікротопографії, анатомії, ізотопного складу вуглецю, 

фотолюмінесценції, оптичної, інфрачервоної і раманівської спектроскопії. Кристали імпактного діаманта мають 

зовнішні морфологічні і внутрішні анатомічні ознаки твердофазового переходу графіту в діамант за ударних на-

вантажень, вони є параморфозами діаманта по графіту. На рівні макроморфології до них можна віднести ідентич-

ні для кристалів графіту і параморфоз діаманта їх пінакоїдальний і пінакоїдально-призматичний габітуси та плас-

тинчастий і таблитчастий обриси. На рівні нано-мікроморфології ознаками цього переходу є інтенсивні окремі 

паралельні штрихи по (112
-

1) чи системи цих штрихів у двох-трьох напрямах з кутами 60° між ними на площині 

(0001), а також новоутворені скульптури на площинах (0001) кристалів. Ці скульптури на площинах (0001) пред-

ставлені різними нано- і мікроблоками овально-видовженої форми, а також різними ямками розчинення, строго 

орієнтованими вздовж [101
-

0]. Анатомічними ознаками твердофазового переходу графіт — діамант у кристалах 

самотканських імпактних діамантів є їх полісинтетичне двійникування і полікристалічна будова самих двійни -

ків. Ізотопний склад вуглецю імпактних діамантів у межах від –10,35 до –23,06 ‰ δ13С, за середнього значен -

ня –17,64 ‰ δ13С. Фотолюмінесцентні та спектроскопічні особливості вивчених діамантів свідчать про відсут-

ність азотних дефектів у кристалах, які є характерними для мантійного діаманта. Спектри комбінаційного розсі-

ювання самотканських імпактних діамантів указують на дефектну будову їх кристалів, пов’язану з інтенсивним 

двійникуванням і полікристалічністю внаслідок ударних навантажень. Обговорено питання про материнське 

джерело і можливі шляхи надходження імпактного діаманта в розсип Самоткань.
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цю, фотолюмінесценція, спектроскопія, неогеновий розсип Самоткань, Український щит.
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Вступ. На Українському щиті виявлено декіль-

ка титано-цирконієвих розсипів неогенового 

віку, які містять мікроалмази (мікродіаманти) 

різного походження. Деякі з них можна відне-

сти до родовищ дрібного діаманта. До таких 

належить, зокрема, розсип Самоткань, який 

знаходиться у Середньопридніпровському ме-

габлоці Українського щита. Цей мегаблок по-

тужністю ~200 км є типовою граніт-зеле но-

кам’яною областю архейського віку. У його 

межах серед плагіогранітів і гранодіоритів збе-

реглися залишки океанічної кори. Вона пред-

ставлена зміненими ультраосновними порода-

ми і базальтами, перетвореними на амфіболіти 

і темно-зеленуваті сланці.

Розсип Самоткань є похованим прибережно-

морським потужним покладом пісків неогено-

вого віку (міоцен — сарматський ярус, полтав-

ська серія, за [13], а за новими даними [9, 14] — 

новопетрівська світа полтавської серії). Піски 

збагачені важкими і стійкими у ході перене-

сення мінералами (циркон, ільменіт, рутил, 
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дистен, силіманіт, ставроліт), зокрема мікро-

діамантами різної природи. Окрім кристалів 

ендогенного (мантійного) діаманта розсип 

містить імпактний апографітовий діамант (до 

11 % від усієї кількості знайдених тут криста -

лів діаманта [10]). Корінні джерела живлення 

розсипу ендогенним і імпактним діамантом 

невідомі.

Природа всієї популяції ендогенного діа-

манта остаточно не з’ясована: існує декілька 

гіпотез, головні серед них — мантійна і мета-

морфічна. Типові мінерали-супутники діаман-

та з кімберлітів і лампроїтів у розсипі не ви-

явлені. Кристали ендогенного діаманта розси-

пу Самоткань мають ряд специфічних ознак. 

Біль шість кристалів не перевищують 0,13—

0,25 мм у діаметрі. Багато з них мають кубічний 

габітус, звичайні також октаедричні кристали і 

так звані перехідні форми типу {111} + {110} і 

{100} + {110} + {111}, рідше трапляються ром-

бододекаедричні кристали. Наявні також крис-

тали в облямівці. Значна кількість кристалів 

забарвлена в жовтий, зелений, коричневий і 

фіолетовий кольори, багато кристалів люмі-

несціює в оранжевих тонах. Серед самоткан-

ських діамантів багато пошкоджених кристалів 

та їх уламків. У деяких кристалах самоткан-

ських діамантів виявлені включення мінералів 

мантійних лерцолітів (олівін і енстатит) [16].

Мінералогія ендогенного діаманта з розси -

пу Самоткань висвітлена в численних публіка-

ціях, тоді як імпактний діамант цього розсипу 

ще не привернув належної уваги. Наша стаття 

є доповненням до попередніх досліджень са-

мотканського імпактного діаманта і присвяче-

на вивченню його мінералогії, коли одні і ті ж 

кристали діаманта комплексно досліджено. 

Насамперед із застосуванням сучасних методів 

детально досліджено морфологію і мікротопо-

графію кристалів діаманта, їхню анатомію, а 

також важливі фізичні властивості, які раніше 

не були вивчені. Стаття є також певним уза-

гальненням раніше отриманих даних про ім-

пактний діамант з розсипу Самоткань.

Попередні дослідження. Історія українського 

імпактного діаманта починається якраз із його 

знахідки в неогенових пісках розсипу Само-

ткань. Це була чи не перша знахідка імпактно-

го діаманта в світі у земній породі. Майже од-

ночасно на півночі Якутії у розсипу на річці 

Ебелях був знайдений полікристалічний діа-

мант, названий якутитом, проте його імпактну 

природу доведено значно пізніше. Вперше ім-

пактний діамант був виявлений сімферополь-

ськими мінералогами в неогенових пісках роз-

сипу Самоткань 1967 року і названий сланцю-

ватим різновидом діаманта через переважно 

тонкопластинчасту форму його кристалів [10, 

11]. У 1970 році в кристалах цього діаманта 

рентгенографічно діагностовано лонсдейліт. 

Це стало першою знахідкою лонсдейліту в зем-

них породах, а головне — індикаторною озна-

кою ударного походження самого діаманта. 

Результати досліджень цього діаманта в ХХ сто-

літті підсумовані у монографії Ю.О. Полка-

нова [10]. Було вивчено зовнішню форму і 

скульптури на поверхні кристалів діаманта, 

їхнє забарвлення і оптичну анізотропію, фото-, 

рент гено- і термолюмінесценцію, електрон-

ний парамагнітний резонанс, ізотопний склад 

вуглецю, домішки в кристалах, їхній фазовий 

склад тощо. Майже всі отримані дані свідчили 

про відкриття нового генетичного типу при-

родного діаманта, про його контрастну відмін-

ність за більшістю ознак від мантійного діа-

манта з кімберлітів і про його апографітову 

ударнометаморфогенну природу. Із перерахо-

ваних попередніх найважливіших досліджень 

самотканського імпактного діаманта акценту-

ємо увагу на таких: 1) за даними морфологіч-

них досліджень показана апографітова форма 

кристалів діаманта; 2) виконано детальне рент-

генографічне вивчення кристалів діаманта, 

виявлено їх змінний поліфазовий склад (діа-

мант, лонсдейліт, графіт) і текстуровану та 

полікристалічну внутрішню будову кристалів 

[11]; 3) для наважок імпактного діаманта різ-

ного кольору, які складалися з багатьох де-

сятків і сотень кристалів, отримано дані про 

легкий ізотопний склад вуглецю [4, 5, 7]; 4) за 

даними фотолюмінісцентних досліджень і 

елек тронного парамагнітного резонансу в крис-

талах самотканського імпактного діаманта не 

були виявлені дефекти, пов’язані з доміш-

 ками азоту, властивими кристалам діаманта  

кімберлітів.

Зразки і методи дослідження. Морфологія, 

мікротопографія поверхні і анатомія криста лів 

імпактного апографітового діаманта з розсипу 

Самоткань вивчена з використанням методів 

растрової електронної мікроскопії. Дослід-

жено три десятки різнозабарвлених кристалів. 

Кристали тонкопластинчасті і таблитчасті, улам-

кові, тільки деякі добре збережені та з фраг-

ментами гексагональних контурів. Розміри 

кристалів у площині (0001) від 0,1 до 0,3 мм. 
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Рис. 1. Імпактні діаманти з розсипу Самоткань, кристали: a, b — пінакоїдальні; c, d — пінакоїдально-призматичні, 

e — здвійниковані,  f — уламок пінакоїдального кристала

Fig. 1Fig. 1. . Impact diamonds from Samotkan placer: a, b — pinakoidal crystals; c, d — pinakoidal-prismatic crystals, e — twin- 

ned crystals,  f — fragment of pinakoidal crystal

Морфологічне дослідження цих кристалів ви-

конано в Інституті геохімії, мінералогії та ру-

доутворення (ІГМР) ім. М.П. Семененка НАН 

України (м. Київ) на електронному мікроскопі 

JSM 6700F фірми Jeol (Японія) з енергодиспер-

сійним аналізатором. Для декількох кристалів 

діаманта вивчені їх фізичні властивості та ізо-

топний склад вуглецю. Із них два жовті криста-

ли були досліджені послідовно за допомогою 

методів фотолюмінесценції, оптичної, інфра-

червоної та раманівської спектроскопії. Оптич-

ні і фотолюмінесцентні спектри цих двох крис-

талів записані в ІГМР НАН України (аналітики 

М.М. Таран і Т.М. Лупашко), а їхні інфрачер-

воні та раманівські спектри записані в Центрі 

геологічних досліджень міста Потсдам, Німеч-

чина (аналітики М.М. Таран і Р. Томас).

Результати досліджень. Кристаломорфологія і 

мікротопографія. Кристали імпактного діаман-

та з розсипу Самоткань є апографітовими по-

ліфазовими утвореннями — параморфозами 

лонсделеїту і діаманта по кристалах графіту 

(рис. 1). Вони представлені переважно тонко-

пластинчастими і таблитчастими пінакоїдаль-

ними багатогранниками, зрідка пінакоїдально-

призматичними багатогранниками, проте се-

ред знайдених діамантів частіше трапляються 

уламки пінакоїдальних кристалів. Досконало 

утворені кристали з ідеальною графітовою 

морфологією є рідкісними (рис. 1, a, b). Також 

рідкісними є діамантові параморфози двійни-

ків графіту по закону Веселовського (рис. 1, е). 

На колишніх пінакоїдальних поверхнях графі-

ту багатьох кристалів розвинуті новоутворені 

скульптури росту і розчинення — овально-

видовжені блоки, тріщини і округлі та прямо-

кутні западини (рис. 2), які раніше виявлено 

на кристалах імпактного апографітового діа-

манта з декількох метеоритних структур [6, 17]. 

Ці скульптури мають свою симетрію і законо-

мірно орієнтовані відносно контурів колишніх 

граней пінакоїда уздовж [101
-

0]. Вони є індика-

торами кристалічних фаз параморфоз — лон-

сделеїту і діаманта [17]. Скульптури мають 

розмір від 1—2 до 10 мікрон. Не менш харак-

тер ними для поверхонь (0001) параморфоз є 

штрихи двійникування по (112
-

1).

Анатомія. Внутрішня будова кристалів са-

мотканського імпактного діаманта відкрива-

ється завдяки електронно-мікроскопічному 

вивченню їх поверхні за великого збільшення 

(рис. 2, е, f  ). Кристалам властиво полісинте-

тичне двійникування по (112
-

1) і полікриста-

лічна будова самих двійників, які є типовими 

для імпактного апографітового діаманта з ме-

теоритних структур [17]. Розмір кристалітів 

двійників у самотканських імпактних діаман-

тах — 20—50 нм.
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Ізотопний склад вуглецю. Вивчено ізотопний 

склад вуглецю для шести різнозабарвлених 

кристалів самотканських імпактних діамантів 

(таблиця) [15], вони збагачені переважно лег-

ким ізотопом С12. Їхній ізотопний склад від 

–10,35 до –23,06 ‰ δ13С, за середнього зна-

чення –17,64 ‰ δ13С. Ці дані майже співпада-

ють із раніше отриманими для наважок із де-

сятків і сотень кристалів імпактного діаманта 

з цього розсипу [4, 5, 7], а саме жовті криста-

ли: –13,5; –17,6 і –20,1 ‰ δ13С; чорні криста-

ли: –15,3 і –15,8 ‰ δ13С.

Оптична спектроскопія. Забарвлення само-

тканських імпактних діамантів переважно чор-

не, сіре, сіро-чорне, світло-жовте і жовте, тра-

пляються і безбарвні кристали. Для двох жов-

тих кристалів записані спектри у видимій 

області (у діапазоні 350—1100 нм) (рис. 3) [18]. 

Колір цих діамантів обумовлений сильним ко-

роткохвильовим поглинанням, край якого по-

Рис. 3. Спектри поглинання у видимій області (ліворуч) і фотолюмінесценції (праворуч) двох жовтих кристалів 

імпактного діаманта з розсипу Самоткань (тут і на рис. 4, 5 кристал a — світло-жовтий, кристал b — жовтий)

Fig. 3Fig. 3. . Absorption spectra in the visible region (left) and photoluminescence (right) of two yellow crystals of impact 

diamond from Samotkan placer (here and in Fig. 4, 5 crystal a is light yellow, crystal b is yellow)

Рис. 2. Скульптури росту і розчинення на поверхнях (0001) кристалів імпактного діаманта з розсипу Самоткань: 

a — горбисті виступи, b — тріщини, c, d — округлі і чотирикутні западини, e — перетинні штрихи по (112
-

1), f 

— двійники по (112
-

1)

Fig. 2Fig. 2. . Growth and dissolution sculptures on surfaces (0001) of impact diamond from Samotkan placer: a — hills, b — 

cracks, c, d — rounded and rectangular pits, e — intersecting strokes on (112
-

1), f — twins on (112
-

1)
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трапляє у видиму область спектра. Подібні 

спектри отримані для жовтих діамантів із кім-

берлітів, забарвлення яких спричинено ізольо-

ваними атомами азоту в структурі кристалів. 

Проте азотні центри, за даними фотолюмі ніс-

центних досліджень і інфрачервоної спектро-

скопії, в цих кристалах не виявлені. Природу 

жовтого забарвлення вивчених діамантів не-

з’ясовано.

Фотолюмінесценція. Записані спектри фото-

люмінесценції (ФЛ) для двох вищевказаних 

самотканських жовтих імпактних діамантів (в 

діапазоні 370—800 нм за збудження λ = 365 нм 

і температурі 300 º К) [8]. У спектрах ФЛ (рис. 3) 

відсутні типові лінії монокристалів мантійного 

діаманта: світло-жовтий кристал а — смуги 

470, 540, 610 і 650 нм, жовтий кристал b — смуги 

420, 440, 460, 540 і 610 нм. Найінтенсивнішими 

є широкі безструктурні смуги 440 і 540 нм. 

Природа всіх смуг нез’ясована. Видима ФЛ цих 

кристалів оранжево-жовта. Раніше такі ж без-

азотні спектри ФЛ було отримано для так зва-

них сланцюватих діамантів цього розсипу — 

широкі смуги з максимумами 580 і 610 нм [10].

Інфрачервона спектроскопія. В інфрачерво-

них спектрах (ІЧ-спектрах) вивчених семи 

кристалів самотканських імпактних діамантів 

не проявлені лінії азотних центрів А, В
1
 і С [8]. 

На рис. 4 показані спектри двох вказаних вище 

жовтих кристалів діаманта з переважно слаб-

кими лініями і смугами: кристал а — 687, 1408, 

1562, 2854 і 2921 см–1; кристал b — 1108, 1212, 

1537, 2336, 2365, 2857, 2923 і 3745 см–1. Смуга 

1408 см–1, можливо спричинена валентними 

коливаннями аніона СО
3

2–, а лінії в інтервалі 

2854—2923 см–1, імовірно належать до валент-

них коливань зв’язків С-Н в аліфатичних гру-

пах СН
2
 і СН

3
. Природа інших ліній і смуг не 

визначена, на ІЧ-спектрах мантійного діаман-

та вони як правило відсутні. Також слабко про-

явлені лінії в зоні власного двофононного ко-

ливання діаманта. Ці лінії згладжені, відсутнє 

розчеплення найбільш низькочастотної з них 

на дві компоненти. Це, мабуть, спричинено 

структурною недосконалістю кристалів. Для 

порівняння на рис. 4, с показано інфрачерво-

ний спектр безбарвного мікрокристала діаман-

Рис. 4. Інфрачервоні спектри двох жовтих кристалів 

імпактного діаманта з розсипу Самоткань (a, b) і без-

барвного мікрокристала діаманта октаедричного габі-

тусу (c) із цього ж розсипу

Fig. 4.  Infrared spectra of two yellow crystals of impact 

diamond (a, b) from Samotkan placer and a colorless mi c-

rodiamond of octahedral habit (c) from the same placer

Ізотопний склад вуглецю в імпактних алмазах із розсипу Самоткань [15]
Isotopic composition of carbon in impact diamonds from Samotkan placer [15]

Номер 

кристала

Маса кристала, 

мкг
Колір кристала та його прозорість δ13 С, ‰

1 15 Сірий, напівпрозорий –16,64; –15,84; –15,74

2   8 Сіро-чорний, непрозорий –15,04

3 24 Чорний, непрозорий –10,35

4 15 Сіро-жовтуватий, напівпрозорий –18,20; –17,24

5 24 Сіро-зеленуватий, напівпрозорий –21,53

6 12 Жовтий, прозорий –23,06; –22,75

Середнє 16 –17,64
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та октаедричного габітусу з розсипу Само-

ткань, на якому видні лінії азотних дефектів 

(центр А — головна лінія 1282 см–1, діамант 

типу Іа) і лінії в двофононній області спектра 

діаманта. Загалом отримані спектри самоткан-

ських імпактних діамантів є близькими до ІЧ-

спектрів природного діаманта ударного похо-

дження з різних метеоритних кратерів.

Раманівська спетроскопія. Частота і ширина 

ліній комбінаційного розсіювання (КР) двох 

вказаних вище імпактних самотканських діа-

мантів такі: світло-жовтий кристал а — ν = 

= 1330 см–1, γ = 45 см–1; жовтий b — ν = 

= 1324,9 см–1, γ = 60 см–1 (рис. 5). Тобто для 

вивчених діамантів має місце відхилення зна-

чень частоти і ширини ліній КР від стандар ту 

(ν = 1332,5 см–1, γ = 1,65 см–1), що свідчить про 

значну дефектність структури кристалів та про 

їх багатофазову і полікристалічну будову. Для 

порівняння на рис. 5, с показано спектр слабо 

дефектного безбарвного мікрокристала діа-

манта октаедричного габітусу з розсипу Само-

ткань, структуру якого можна вважати до-

сконалою.

Обговорення і висновки. За результатами ба-

гаторічних попередніх досліджень, узагальне-

них у монографії [10], особливо рентгеноме-

тричного вивчення, давно було показано, що 

так звані сланцюваті діаманти з пісків неоге-

нового розсипу Самоткань належать до імпакт-

них утворень [11]. Підтвердженням цього ви-

сновку є отримані нами дані комплексного ви-

вчення імпактних самотканських діамантів. 

Морфологічні, ізотопні, фотолюмінесцентні і 

спектроскопічні властивості яких є типовими 

для природних апографітових діамантів удар-

ного походження.

Кристали імпактного діаманта з розсипу Са-

моткань, так само як і добре вивчені діаманти 

із відомих метеоритних кратерів [6, 17], мають 

Рис. 5. Спектри комбінаційного роз сію-

вання двох жовтих кристалів імпактного 

діаманта (a, b) з розсипу Самоткань і 

безбарвного мікрокристала діаманта 

октаедричного габітусу (c) із цього ж 

розсипу

Fig. 5Fig. 5. . Raman spectra of two yellow crystals 

of impact diamond (a, b) from Samotkan 

placer and a colorless microdiamond of 

octahedral habit (c) from the same placer
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зовнішні морфологічні і внутрішні анатомічні 

ознаки твердофазового переходу графіту в діа-

мант за ударних навантажень. Макроморфоло-

гічні ознаки — це ідентичні для кристалів гра-

фіту і параморфоз діаманта їх пінакоїдальний і 

пінакоїдально-призматичний габітуси і плас-

тинчастий та таблитчастий обриси. Мікромор-

фологічними ознаками цього переходу є інтен-

сивні окремі паралельні штрихи по (112
-

1) чи 

системи цих штрихів у двох-трьох напрямах із 

кутами 60° між ними на площині (0001) — слі-

ди інтенсивного двійникування, а також ново-

утворені скульптури на площинах (0001) пара-

морфоз. Ці нано-мікророзмірні скуль птури 

мають вигляд закономірно орієнтованих 

уздовж [101
-

0] блоків росту овально-видовженої 

форми, а також закономірно орієнтованих 

уздовж [101
-

0] округлих чи геомет рично пра-

вильних чотирикутних ямок розчинення. Ана-

томічними ознаками твердофазового переходу 

графіт — діамант у самотканських імпактних 

діамантах є їх полісинтетичне двійникування і 

тонка полікристалічна будова самих двійників.

Фотолюмінесцентні і спектроскопічні особ-

ливості вивчених діамантів свідчать про від-

сутність азотних дефектів у кристалах, які є 

характерними для мантійного діаманта. Спек-

три комбінаційного розсіювання самоткан-

ських імпактних діамантів указують на де-

фектну будову їх кристалів, пов’язану з інтен-

сивним двійникуванням і полікристалічністю 

унаслідок ударних навантажень.

Оскільки самотканські неогенові піски міс-

тять значну частину добре відсортованих крис-

талів імпактного діаманта, то важливим є пи-

тання про його материнське джерело. За палео-

географічними реконструкціями і за даними 

про вік циркону та його елементи-домішки з 

неогенових пісків розсипу Самоткань областя-

ми зносу для нього були кристалічні породи 

центральної частини Середньопридніпров-

ського мегаблоку і східної частини Інгуло-Ін-

гулецького мегаблоку [12]. Прогнозують [14], 

що корінними джерелами осадового матеріалу 

для розсипу були криворізька та інгулецька се-

рії осадово-вулканічних порід Криворізько-

Інгулецького синклинорію, інгульська серія 

гнейсів, граніти і магматити кіровоградського 

типу (Кіровоградсько-Бобринецький, Долин-

ський, Верблюзький і Боковянський масиви). 

Вважається, що проміжними колекторами є 

насамперед олігоценові товщі харківської серії 

та берекського регіоярусу схилу Українського 

щита. Тобто джерелом — проміжним колекто-

ром важких мінералів для розсипу були пізньо-

олігоценові відклади [9].

Безпосередньо поблизу розсипу невідомі ме-

теоритні структури, які могли би бути поста-

чальником імпактного діаманта в самоткан- 

ські піски. Однак на вказаних вище мегаблоках 

розташовані порівняно недалеко від розсипу 

два діамантоносні метеоритні кратери: Терни 

на Середньопридніпровському мегаблоці по-

близу м. Кривий Ріг і Зелений Гай на Інгуло-

Інгулецькому мегаблоці (відстань до розсипу 

приблизно в 125 км на південний захід від кра-

теру Терни і приблизно в 80 км на захід від кра-

теру Зелений Гай). Кратер Терни є сильно еро-

дованою метеоритною структурою (вихідний 

діаметр 15 км, нині 8 км; глибина ерозії до 

1 км, вік кратеру 280  ±  10 млн рр., а кратер 

Зелений Гай є подвійною метеоритною струк-

турою в 0,8 і 0,7 км, палеоценового віку) [2, 3]. 

Діаманти цих кратерів є імпактними апогра-

фітовими утвореннями (рис. 6). Оцінка мож-

ливих запасів імпактного діаманта в цих кра -

терах наведена в публікації [2]: кратер Тер -

ни — середній вміст діаманта в 0,05 карат 

на тонну імпактної породи (максимальний 

вміст — 0,3 кар/т) і кратер Зелений Гай — 

середній вміст <0,01 кар/т (максимальний 

вміст — 0,05 кар/т).

Рис. 6. Імпактні апо гра-

фітові діаманти з метео-

ритних кратерів Терни 

(a) і Зелений Гай (b)

Fig. 6Fig. 6. . Impact apographitic 

diamonds from meteorite 

craters Terny (a) and Zele-

nyi Gai (b)
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У ранньому-середньому еоцені на території 

Середнього Придніпров’я існували акумуля-

тивні низинні рівнини, зокрема у напрямку 

м. Олександрія — м. Дніпро і м. Кривий Ріг — 

м. Дніпро [1], вони були місцями нагромаджен-

ня теригенного матеріалу. У пізньому еоцені 

також існував понижений суходіл у напрямі 

м. Кривий Ріг — м. Дніпро, в цей же час ця те-

риторія заливається морем. У середньоміоце-

новий час територія розсипу Самоткань знахо-

дилася в зоні прибережного мілководдя [9, 14]. 

Тому можна висловити припущення, що імо-

вірно саме метеоритний кратер Терни з ураху-

ванням його глибокої ерозії до самого цоколя і 

значного вмісту діаманта міг бути материнсь-

ким джерелом імпактного діаманта для розси-

пу Самоткань. Якщо ж таке припущення не 

вірне, то корінним джерелом самоткансь кого 

імпактного діаманта була ще не відкрита у Се-

редньому Придніпров’ї метеоритна структура.

Автор вдячний Р. Томасу, М. Тарану, Т. Лупаш-

ко і І. Гурненко за допомогу в аналітичних дос -

лід женнях.
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ИМПАКТНЫЕ АЛМАЗЫ ИЗ НЕОГЕНОВОЙ РОССЫПИ 

САМОТКАНЬ (СРЕДНЕЕ ПРИДНЕПРОВЬЕ) 

Описаны импактные алмазы из неогеновой титано-циркониевой россыпи Самоткань, расположенной на Сред-

неприднепровском мегаблоке Украинского щита. Россыпь Самоткань — похороненная прибрежно-морская за-

лежь миоценовых песков. Они обогащены тяжелыми минералами, в том числе микроалмазами разной природы. 

Кроме кристаллов эндогенного (мантийного) алмаза россыпь содержит импактный апографитовый алмаз (до 

11 % от всего количества найденных кристаллов алмаза). Размер кристаллов импактного алмаза не превышает 

0,3 мм. Коренные источники питания россыпи эндогенным и импактным алмазом неизвестны. Приведены 

результаты комплексного изучения кристаллов импактного алмаза — морфологии, микротопографии, анатомии, 

изотопного состава углерода, фотолюминесценции, оптической, инфракрасной и рамановской спектроскопии. 

Кристаллы импактного алмаза имеют внешние морфологические и внутренние анатомические признаки твердо-

фазного перехода графита в алмаз при ударных нагрузках — параморфозы алмаза по графиту. На уровне макро-

морфологии к ним можно отнести идентичные для кристаллов графита и параморфоз алмаза их пинакоидальный 

и пинакоидально-призматический габитусы, пластинчатый и таблитчатый облик. На уровне нано-микро мор-

фологии признаки этого перехода — интенсивные отдельные параллельные штрихи по (112
–

1) или системы этих 

штрихов в двух-трех направлениях с углами 60° между ними на плоскости (0001), а также новые скульптуры на 

плоскостях (0001) кристаллов. Эти скульптуры представлены различными нано- и микроблоками овально-
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удлиненной формы, а также впадинами растворения, строго ориентированными вдоль [101
-

0]. Анато мически-

ми признаками твердофазного перехода графит — алмаз в кристаллах самотканских импактных алмазов служат 

полисинтетическое двойникование и поликристаллическое строение самих двойников. Изотопный состав угле-

рода импактных алмазов в пределах от от –10,35 до –23,06 ‰ δ13 С, при среднем значении –17,64 ‰ δ13 С. 

Фотолюминесцентные и спектроскопические особенности изученных алмазов свидетельствуют об отсутствии 

азотных дефектов в кристаллах, характерных для мантийного алмаза. Спектры комбинационного рассеяния са-

мотканских импактных алмазов указывают на дефектное строение их кристаллов, связанное с интенсивным 

двойникованием и поликристалличностью вследствие ударных нагрузок. Обсужден вопрос о материнском источ-

нике и возможном пути поступления импактного алмаза в россыпь Самоткань.

Ключевые слова: импактный апографитовый алмаз, морфология, микротопография, анатомия, изотопный состав 

углерода, фотолюминесценция, спектроскопия, неогеновая россыпь Самоткань, Украинский щит.
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IMPACT DIAMONDS FROM NEOGENE 

SAMOTCAN PLACER (MIDDLE-DNIPRO AREA) 

Impact diamonds from the Neogene Samotkan titanium-zirconium placer located on the Middle-Dnipro megablock of the 

Ukrainian Shield are described. The Samotkan placer is a buried coastal-marine deposit of Miocene sands. The sands are 

enriched with heavy minerals, including microdiamonds of various origins. Besides endogenous (mantle) diamonds, the 

placer contains impact apographitic diamonds (up to 11 % of the total number of diamond crystals found). The size of the 

impact diamonds is up to 0.3 mm. The source rocks of endogenous and impact diamonds are unknown. The results of a 

comprehensive study of impact diamond crystals — morphology, microtopography, microstructure, carbon isotope 

composition, photoluminescence, optical, infrared, and Raman spectroscopy — are presented. Impact diamond crystals 

have external morphological and internal microstructural signs of solid-phase transition of graphite to diamond under 

impact shocks, they are paramorphoses on graphite. At the macromorphological level, these include their pinacoidal and 

pinacoidal-prismatic habitus and lamellar and tabular shape. At the nano-microstructural level, the signs of this transition 

are intense separate parallel strokes on (112
–

1) or a system of these strokes in two or three directions with angles of 60° 

between them on the (0001) plane, as well as new sculptures on the (0001) planes of crystals. These sculptures are represented 

by various nano- and micro blocks of oval-elongated shape, as well as various etch pits, strictly oriented along [101
-
0]. 

Microstructural features of the graphite-diamond transition in the studied crystals of impact diamonds are also their 

polysynthetic twinning and the polycrystalline structure of the twins themselves. The carbon isotopic composition of impact 

diamonds ranges from –10.35 to –23.06 ‰ δ13С, with an average value of –17.64 ‰ δ13С. The photoluminescent and 

spectroscopic features of the studied diamonds indicate the absence of nitrogen defects in crystals that are characteristic of 

mantle diamond. Raman spectra of the studied impact diamonds indicate a defective structure of their crystals caused by 

their intense twinning and polycrystallinity due to shock loads. The question of the source rocks and possible routes of influx 

of diamond into the Samotkan placer are discussed.

Keywords: impact apographitic diamond, morphology, microtopography, microstructure, carbon isotope composition, 

photoluminescence, spectroscopy, Neogene Samotkan placer, the Ukrainian Shield.




