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ОСОБЛИвОСТІ уТвОРЕННЯ ПОКРОвО-КИРІївСЬКОГО  
РОДОвИЩА ПЛАвИКОвОГО ШПАТу в ПРИАЗОв’ї  
(уКРАїНСЬКИЙ ЩИТ)

наведено результати вивчення плавикового шпату, виявленого у відносно недавно пробуреній свердловині. По-
тужність його покладів на глибині 160—170 м дорівнює орієнтовно 5 і 2 м. За даними рентгенофазового аналізу, 
вміст флюориту у породі часто складає ≥65 %, тобто порода відповідає металургійному сорту руди. родовище на-
лежить до рідкісного типу метасоматичних утворень, що проявилися в карбонатних породах турнейського віку 
нижнього карбону внаслідок привнесення до них переважно одного елемента — флуору. Флюїдні потоки з флуо-
ром відповідають кінцевим продуктам дегазації магми, що брала участь у становленні, найімовірніше, порід 
Покрово-киріївського масиву габро-сієнітової формації. температура утворення флюориту за результатами до-
слідження декрепітації газово-рідких (рідини ~90—95 %) включень складає ≤(120—160) °с. вміст ree у флю ориті 
визначено методом ІСР-МS за допомогою аналізатора ЕLEMENT-2. хондритнормовані спектри ree флюори - 
ту Покрово-киріївського родовища й апатиту Покрово-киріївського сієнітового масиву характеризуються зна-
чною перевагою легких ree над важкими, а значення eu-мінімуму подібні: eu/eu *, відповідно, дорівнює  
0,6—0,8, та 0,9.

Ключові слова: Покрово-киріївське флюоритове родовище, мінеральний склад, флюорит, кальцит, доломіт, хон-
дритнормовані спектри ree.
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Вступ. Плавиковий шпат в україні належить 
до такого виду мінеральної сировини, родови-
ща якого на даний час не розробляються і не-
достатньо вивчені, але в перспективі можуть 
стати важливими для економіки держави, ос-
кільки флюорит є необхідною сировиною для 
різних галузей промисловості. він потрібен за-
водам для виробництва феросплавів й зварних 
флюсів, металургійним комбінатам, заводам 
важкого машинобудування, суднобудівним та 
алюмінієвим підприємствам. україна, за екс-
пертними оцінками зарубіжних фахівців, ви-

користовувала недавно менше 60 тис. т флюо-
риту (у 1992 р. 122 тис. т) [14].

для забезпечення промисловості країни влас-
ним флюоритом "Загальнодержавна програма 
розвитку мінерально-сировинної бази україни 
на період до 2030 року" серед інших заходів пе-
редбачає оцінку запасів плавикового шпату 
Покрово-киріївського родовища. державним 
балансом запасів корисних копалин враховані 
два родовища плавикового шпату — Бахтин-
ське в Придністров’ї й Покрово-киріївське  
у східному Приазов’ї. Запаси першого родо-
вища, затверджені дкЗ україни, складають 
(тис. т) за категорією С1 — 4257,5 руди (caf2 — 
589,7), С2 — 13 710,3 (caf2 — 1920,8). виявлені 
перспективні ресурси руди категорії Р1 склада-
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ють 10,8 млн т. Запаси другого родовища, за-
тверджені дкЗ срср, дорівнюють за категорі-
єю С1 — 1927 (caf2 — 1231), С2 — 300 (caf2 — 
167). обидва родовища мають певні переваги й 
недоліки. Бахтинське має значні запаси руди, 
але з низьким вмістом у ній флюориту (~14 %); 
Покрово-киріївське характеризується висо-
ким вмістом (~60 %) плавикового шпату у руді: 
деякі руди можна використовувати в металур-
гії без збагачення [14], але невеликими запаса-
ми (щоправда, вони можуть бути збільшені), й 
досить складними гірничо-технічними умова-
ми розробки родовища.

Порівняно недавно за результатами двох 
свердловин виявлено нові поклади флюорито-
вої руди в районі Покрово-киріївського родо-
вища. керновий матеріал однієї з них (св. 904) 
став об’єктом цього дослідження. 

Загальні відомості про родовище. Покрово-
киріївське флюоритове родовище знаходиться 
поблизу с. кумачове (стара назва — Покрово-
киреєво) старобешівського району донецької 
області. територія, на якій воно розташоване, 
належить до Приазовського мегаблоку укра-
їнського щита. вона має складну грабено-гор-
стову будову [14, 15] і приурочена до перетину 
субширотного Південно-донбаського й суб-
меридіонального Єланчик-ровеньківського гли-
бинних розломів. родовище складене порода-
ми трьох геолого-структурних ярусів. ниж ній 
ярус представлений докембрійськими криста-
лічними утвореннями, середній — оса дово-
вул каногенними девонськими та нижньокар-
боновими породами, верхній — осадовими ме-
зо-кайнозойськими відкладами. рудні тіла, що 
пов’язані переважно з вапняками турнейсько-
го ярусу, залягають на глибині 90—192 м. вони 
перекриті осадовими мезо-кай но зойськими 
породами верхнього ярусу — глинами з доміш-
кою вулканогенної речовини, конгломерата-
ми, вапняками, глауконітовими пісковиками, 
пісками тощо.

родовище представлене двома типами руд 
[14]: корінними (основний поклад, 95 % запа-
сів) й делювіально-пролювіальними. остан-
ня — це пухка порода, збагачена уламками 
флюориту, що утворює шапку потужністю до 
20 м і залягає в нижній частині туфогенних 
глин верхньоюрського-нижньокрейдового віку. 
корінні руди діляться на два підтипи: 1) кар-
бонат-флюоритовий, що утворився внаслідок 
заміщення флюоритом карбонатних порід; вер-
хня частина головного рудного покладу, вміст 

саf2 до 95 %, в середньому 65 %; 2) карбонат-
польовошпат-флюоритовий, що сфор му вався 
в результаті флюоритизації ортофірів, керато-
фірів та інших магматичних порід. він знахо-
диться в нижній частині головного покладу, 
середній вміст саf2 — 45 %.

Мета досліджень: доповнити інформацію 
про Покрово-киріївське родовище результа-
тами вивчення покладу плавикового шпату, 
виявленого св. 904. 

Методи дослідження. склад породи визначе-
но рентгенофазовим аналізом (рФа) за допо-
могою рентгенівського дифрактометра дрон-
3м. використано дві методики кількісного 
фазового аналізу з внутрішнім стандартом [19] 
та за допомогою програмних пакетів ICSD та 
PowderCell. як внутрішній стандарт застосова-
но ZnO. уламки породи керна масою 15—20 г 
розтирали, після чого необхідну для аналізу 
кількість речовини наносили на кювету. 

вміст лантаноїдів у флюориті визначено  
методом ICP-MS за допомогою аналізатора 
ELEMENT-2 у Інституті геохімії, мінералогії та 
рудоутворення ім. м.П. семененка (Ігмр) 
нан україни [5]. напівкількісне визначення 
ree та інших рідкісних елементів у породі ви-
конано у спектральній лабораторії Ігмр.

температуру утворення флюориту оціню-
вали за значеннями температур декрепітації 
включень у мінералі за допомогою вакуумного 
декрепітографа вд-4 (геологічний факультет 
львівського національного університету імені 
Івана Франка). 

Результати вивчення. текстура породи дослі-
джуваного керна масивна. Флюоритова руда 
представлена щільною масою дрібнозернисто-
го (≤1 мм) прозорого і напівпрозорого флюо-
риту світло-фіолетового кольору, рідше зелен-
куватого. візуально флюоритова руда відрізня-
ється від вмісної породи (вапняку) більш 
темним, іноді майже чорним забарвленням. 
св. 904 на контакті блоків вапняку, що пере-
міщувалися, дала змогу зафіксувати зону брек-
чії потужністю ~4 см (рис. 1). у ній серед улам-
ків карбонату трапляються уламки прозорого 
різновиду флюориту фіолетового кольору роз-
міром до ~1 см. вони вказують на існування в 
покладах руди й більш крупнозернистого різ-
новиду мінералу.

основний мінеральний склад порід достат-
ньо простий (табл. 1). виявлено два інтервали 
багатої флюоритової руди потужністю орієн-
товно 5 і 2 м, що містять домішки переважно 
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Таблиця 1. Вміст основних мінеральних фаз (мас. %)  
та REE (ppm) у породі керна св. 904 (160,9—176,0 м) Покрово-Киріївського родовища
Table 1. Content of main mineral phases (wt. %)  
and REE (ppm) in rock core borehole 904 (160.9—176.0 m) of Pokrovo-Kyriyivo deposit 

номер  
зразка

глибина,  
м

caf2 cacO3 кварц санідин Примітки

Па 34/10
темний

160,9 95 (88) 5 (9) сл. (3) 0 (0) Багата флюоритова руда; la — 30; y — 6

Па 34/10
світлий

160,9 — (73) — (20) — (4) — (3) Багата флюоритова руда

Па 35/10 161,3 95 (96) 5 (3) сл. (1) 0 (0)       "                   "              "

Па 36/10 162,1 90 (95) 10 (4) 0 (1) 0 (0) Багата флюоритова руда; ce — 100;  
la — 80; y — 5

Па 37/10 163,8 90 (78) 10 (16) 0 (6) 0 (0) Багата флюоритова руда

Па 38/10 165,1 >65 (51) <5 (2) 20 (43) 10 (4) Багата флюоритова руда; ce — 100;  
la — 100; y — 6

Па 39/10 165,8 80 (48) 10 (29) 10 (23) 0 (0) Багата флюоритова руда; la — 20; y — 5; 
Ba > 1 %

Па 40/10 166,1 0 (0) 100 (98) 0 (2) 0 (0) вапняк; la — 30; y — 4; Ba >1 %

Па 41/10 166,3 0 (0) 15 (11) 10 (13) 65 (76) кварц-кальцит-калішпатова порода;
ce — 100; la — 60; y — 20

Па 42/10 167,6 0 (0) 15 (17) 0 (0) 85 (83) кальцит-калішпатова порода; ce — 300; 
la — 200; y — 10

Па 43/10 167,9 65 (—) 20 (—) 0 (—) 15 (—) Багата флюоритова руда; ce — 200;  
la — 500; y — 30

Па 44/10 168,5 55 (60) 15 (13) 0 (0) 30 (27) Багата флюоритова руда

Па 45/10 169,5 >85 (67) 10 (16) <5 (0) сл. (17) Багата флюоритова руда; Ba до 1 %

Па 46/10 169,6 0 (—) 40 (—) 20 (—) 0 (—) каолініт-монморилоніт-кварц-кальци -
това порода; ce — <100; la — 30; y — 10

Па 47/10 170,4 0 (—) 10—15 (—) 30 (—) 0 (—) кальцит-кварц-монтморилоніт-каолі ні-
това порода; ce — 2000; la — 1000; y — 20

Па 48а/10 171,2 0 (—) <90 (—)
доломіт <5

<5 (—) 0 (—) вапняк; ce — 500; ce — 300; y — 30

Па 48б/10 171,2 0 (—) 10 (—) 30 (—) 0 (—) кальцит-каолініт-плагіоклаз-кварц-
монт морилонітова порода; ce — 100;  
la — 40; y — 8

Па 49/10 173,0 0 (—) 100 (—) 0 (—) 0 (—) вапняк; ce — 100; la — 40; y — 20

Па 50/10 173,5 <5 (—) 40 (—) 20 (—) 20 (—) монтморилоніт-кварц-калішпат-карбо-
натна порода; ce — 350; la — 300; y — 50

Па 51/10 176,0 0 (0) 90 (96)
доломіт <5 (0)

<5 (4) <5 (0) вапняк; ce — 200; la — 80; y — 10

П р и м і т к а. вміст мінеральних фаз у породі, що подані без дужок, отримано методом [19]. Числа в дужках від-
повідають концентрації мінеральних фаз у породі, що визначені з допомогою програмних пакетів ICSD та 
PowderCell. Прочерк — рФа не виконували, сл. — сліди. аналізи виконали о.о. косоруков і а.в. степаненко.

n o t e. the content of mineral phases in rock, submitted without parentheses, was obtained by [19]. the numbers in 
parentheses correspond to concentrations of mineral phases in rock that are determined by using software packages IcSd 
and Powdercell. dash — rfa was not carried out, сл. — tracks. analyses were performed by O.O. kosorukov and  
a.V. Stepanenko.
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карбонату (кальциту, доломіту). крім зазначе-
них у табл. 1 фаз у породі виявлені, %: монтмо-
рилоніт — Па 46/10 — 20, Па 47/10 — 30,  
Па  48б/10 — 35, Па 50/10 — 10; каолініт —  
Па 46/10 — <10, Па 47/10 — 10, Па 48а/10 — 10, 
Па 48б/10 — 10; плагіоклаз — Па 46/10 — <5, 
Па  47/10 — 10, Па 48 б/10 — 15; слюда —  
Па  41/10 — 10, Па 50/10 — <5; гематит —  
Па 47/10 — <5, Па 50/10 — <5. 

верхній поклад (Па 34/10 (160,9 м) — Па 39/ 
10 (165,8 м)) за мінеральним складом від по ві-
дає багатій карбонат-флюоритовій руді. глиб-
ше розташований шар флюоритової руди (Па 
43/10 (167,9 м) — Па 45/10 (169,5 м)), що міс-
тить до 30 % санідину, подібний до карбонат-
польовошпат-флюоритового підтипу корінних 
флюоритових руд. 

концентрація ree (переважно ce, la) у 
флюоритовій руді, за результатами спектраль-
ного аналізу, складає від 0,00n до 0,1 мас. %. 
розподіл ree (табл. 2) та хондритнормовані 
спектри ree (рис. 2) у флюориті Покрово-
киріївського родовища й апатиту Покрово-
киріївського сієнітового масиву габро-сіє-
нітової формації (гсФ), дає можливість оці-
нити вірогідне джерело надходження фтору у 
процесі формування флюоритового родовища.

у флюориті рідко трапляються дрібні 
(~5 мкм) газово-рідкі включення, що характе-
ризуються значним наповненням — близько 
90—95 % рідини. оскільки через дрібний роз-
мір включень не вдалося зафіксувати момент 
їх гомогенізації, то температуру утворення 
флюориту оцінили за температурою декрепіта-
ції включень. у флюориті зразків Па 36/10,  
Па 39/10, Па 44/10 (5 аналізів) виявлено два 
піки декрепітації: 120 і 160 °с. 

Обговорення результатів. джерелом флуору в 
процесі формування земної кори вважають по-
роди мантії. Індикаторами процесів тектоно-
магматичної активізації (тма) регіонів є флю-
оритові родовища, а необхідними складовими 
їх формування — глибинні розломи [1, 13, 15, 
17, 18]. вони завжди утворюються в континен-
тальну стадію розвитку земної кори. вважають, 
що флюоритові родовища пов’язані з лужно-
основним магматизмом. 

Флюїдні потоки з високим вмістом f, що 
потрапляють у середовище формування пла-
викового шпату, відповідають кінцевим про-
дуктам дегазації магматичного розплаву [2]. 
відомо, що продукти дегазації магми у процесі 
зниження РТ-параметрів змінюють хімічний 
склад від важко- до легкорозчинних таким чи-
ном: со2 → nH3 → SO2 → H2O → P2O5 → 
HF → li2O → B2O3 [9, 10]. тому стає зрозумі-
лим, чому флюоритові родовища переважно 
належать до найбільш молодих ендогенних 
утворень регіонів [18].

Рис. 1. вигляд розрізаного навпіл керна із тектоніч-
ною брекчією (1 ). Представленa вона уламками пере-
важно вапняку різного кольору й рідкісними виділен-
нями прозорого фіолетового флюориту (позначено 
стрілками). контакт брекчії й вапняку (2 ) виділено 
суцільною білою лінією. Покрово-киріївське родови-
ще плавикового шпату, св. 904, зр. Па 50/10, гл. 173,5 м

Fig. 1. appearance of cuted in half core sample of fault 
breccia (1 ). It is represented mainly different colors lime-
stone fragments and rare secretions transparent purple 
fluorite (arrow). White line separated breccia (1 ) and li-
me stone (2 ). Pokrovo-kyriyivo fluorspar deposit, boreho -
le 904, sample Па 50/10, depth 173.5 m

Таблиця 2. Реєстр зразків: флюориту Покрово-Киріївського родовища (1, 2), апатиту Покрово-Киріївського масиву (3) 
Table 2. Register of samples: fluorite of Pokrovo-Kyriyivo deposit (1, 2), apatite of Pokrovo-Kyriyivo array (3)

номер 
місце знаходження мінерал колекція

з/п зразка

1 Па 36/10 Покрово-киріївське флюоритове
родовище, св. 904, гл. 162,1 м

світло-фіолетовий
флюорит

возняк д.к.

2 Па 44/10 те саме, св. 904, гл. 168,5 м те саме возняк д.к.

3 153/323 Покрово-киріївський сієнітовий масив апатит [5]
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За флюїдними включеннями у мінералах 
можна безпосередньо оцінити вміст флуору в 
магматичних розплавах. отримано численні 
дані про концентрацію флуору в склі магма-
тичних включень у мінералах із інтрузивних 
порід, що розрізняються за хімічним складом і 
геодинамічними умовами формування [12]. в 
ультраосновних й основних розплавах (SiO2 — 
40—52 %) середній вміст (мас. %) флуору у склі 
включень більш-менш постійний і становить 
~0,1. лише в базальтах внутрішніх континен-
тальних рифтів визначено суттєву високу кон-
центрацію (~0,4 %). у породах за різних гео-
динамічних умов формування розплави вклю-
чень середнього складу (SiO2 — 50—63 %) 
мають середній вміст флуору — ~0,4 %, але в 
породах із внутрішніх континентальних риф-
тів він сягає ~1,6 %. вміст флуору в розплавах 
кислого складу (SiO2 >63 %) коливається в діа-
пазоні від ~0,1 до 0,8 мас. %. у первинних 
включеннях скла природного загартування у 
кристалах циркону азовського Zr-ree родо-
вища, генетично пов’язаного з гіперсольвус-
ними сієнітами гсФ, концентрація флуору — 
0,0—2,4 % [3]. 

таким чином, концентрація флуору в будь-
якому магматичному силікатному розплаві 
може бути достатньою для утворення родовищ 
плавикового шпату за сприятливих умов — на-
лежного об’єму магми та шляхів надходження 
кінцевих продуктів її дегазації (тобто флюїду, 
збагаченого фтором) до місць мінерального 

осадження його у формі флюориту. так, втрата 
магмою об’ємом 1 км3 0,1—0,2 % своєї маси, 
що належатиме фтору, може утворити маси 
плавикового шпату, достатні для формування 
великих (5—10 млн т) і надвеликих (>10 млн т) 
родовищ.

вміст органічної речовини у вапняках дося-
гає 5 % [4]. вона є також обов’язковою складо-
вою флюоритової руди. у вапняках виявлено 
сім амінокислот, а у флюоритовій руді — три. 
Ця різниця зумовлена руйнуванням багатьох 
амінокислот у процесі метасоматичного фор-
мування руди й вказує на його відносно високу 
температуру. За газово-рідкими включеннями 
визначено температуру утворення флюориту — 
235—122 °с. 

результати декрепітації включень у флюо-
риті, відібраних зі зразків керна Покрово-
киріївського родовища, вказують, що отрима-
ні значення (120 і 160 °с) не набагато вищі від 
температури водних розчинів, які брали участь 
у формуванні мінералу (через велике напов-
нення включень водним розчином). 

Покрово-киріївське родовище флюориту 
належить до порівняно рідкісного типу мета-
соматичних утворень, що проявилися в карбо-
натних породах у результаті привнесення до 
них переважно одного елемента — флуору. Йо-
го формування пов’язане з палеозойською 
тма Приазов’я: найімовірніше, зі становлен-
ням порід Покрово-киріївського сієнітового 
масиву, вік якого визначено як девонський 

Рис. 2. хондритнормова-
ний розподіл рідкіснозе-
мельних елементів у флю-
ориті Покрово-киріїв сь-
ко  го родовища (1, 2 ), 
апа титі Покрово-киріїв сь-
кого масиву (3 ). номери 
спектрів відповідають но-
мерам зразків, вказаним у 
табл. 2

Fig. 2. chondrite-normali-
zed ree patterns in the 
fluo  rite of Pokrovo-kyriyivo 
deposit (1, 2 ), apatite of 
Pokrovo-kyriyivo array (3 ). 
Sequence number of spectra 
are as in the table 2
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(300—410 млн рр.) [11]. такі умови формуван-
ня флюоритових родовищ передбачаються й в 
інших місцях регіону [8]. Зазначимо, що тери-
торія східного Приазов’я має багате рудне на-
вантаження, сформоване у фанерозої [16]. Час 
утворення родовища є молодшим за турнейсь-
кий вік нижнього карбону (359—345 млн рр.) — 
час осадження вапняків. Під час узгодження 
віку формування порід Покрово-киріївського 
сієнітового масиву й родовища флюориту тре-
ба брати до уваги, що привнесений у середови-
ще кристалізації флуор належить до кінцевих 
продуктів дегазації магми. 

вміст ree (табл. 3) в апатиті Покрово-
киріївського масиву [5] відносно флюориту 
Покрово-киріївського родовища більший на 
два порядки, а хондритнормований розподіл 
рідкісноземельних елементів (рис. 2) у мінера-
лах подібний (спектри 1—3, рис. 2): характери-
зується малими значеннями негативних eu-
аномалій (eu/eu * = 0,6—0,8 у флюориті та 0,9 
в апатиті). Проте співвідношення вмісту лег-
ких і важких ree у них різне: флюорит — (la/
yb)N = 12,24—13,95; апатит — (la/yb)N = 50,89. 

Близькі значення європієвої аномалії свідчать, 
що обидва мінерали мають спільне магматич-
не джерело, а різниця у масовій кількості лег-
ких ree відносно важких, імовірно, визначена 
їхнім вмістом ree у сієнітовій магмі Покрово-
киріївського масиву й у водному розчині, що 
брав участь у кристалізації флюориту родови-
ща, а також РТ-умовами кристалізації апатиту 
й флюориту. 

розподіл ree у флюориті Покрово-киріїв-
ського родовища та у апатиті Покрово-ки рі-
ївського масиву узгоджується з механізмом 
кристалізаційної диференціації формування 
масивів гсФ [6]. магматична діяльність у 
Приазовському мегаблоці в девоні є результа-
том диференціації сублужних і лужних базаль-
тових розплавів, що вкорінювалися під час за-
кладання дніпровсько-донецької западини [7].

Висновки. св. 904 підсікла два підтипи ко рін-
них флюоритових руд, нині відомих у межах 
По крово-киріївського родовища: карбонат-
флю  о ри то вий (верхній поклад) і карбонат-по-
льово шпат-флюоритовий (нижній). утворення 
флю о риту тут варто пов’язувати зі збагачени-
ми фтором кінцевими продуктами де га зації 
магми, що сформувала Покрово-киріївський 
сієнітовий масив. Цей висновок ґрунтується 
на: а) близькому віці формування обох геоло-
гічних об’єктів; б) подібності хондритнормо-
ваних спектрів ree флюориту Покрово-ки-
ріївського родовища й апатиту Покрово-кирі-
ївського сіє нітового масиву: значне перева- 
жання легких ree над важкими, подібні 
значення eu-ано малій (eu/eu * = 0,6—0,8 у 
флюориті та 0,9 — в апатиті); в) близькому роз-
ташуванню об’єктів. 

вивчення нового покладу плавикового шпа-
ту показує, що запаси металургійного флюо-
риту в районі Покрово-киріївського родовища 
можуть бути збільшені. Проведення в регіоні 
пошукових і пошуково-оцінювальних робіт на 
флюорит актуалізує й та обставина, що мета-
лургійні сорти плавикового шпату є дефіцит-
ною сировиною. 

Автори вдячні А.В. Степаненку за визначення 
мінерального складу порід методом рентгенофазо-
вого аналізу, М.М. Тарану за визначення вмісту 
REE та інших рідкісних елементів у породі керна 
спектральним методом, І. Кончаківському — за 
дані про температуру декрепітації флюїдних вклю-
чень у флюориті; автори висловлюють подяку  
С.Г. Кривдіку й рецензентам роботи за корисні по-
ради та зауваження. 

Таблиця 3. Вміст REE (ppm) у флюориті  
Покрово-Киріївського родовища (1, 2), 
апатиті Покрово-Киріївського масиву (3)

Table 3. Content of REE (ppm) in fluorite Pokrovo-Kyriyivo 
deposit (1, 2), apatite Pokrovo-Kyriyivo array (3)

номер
зразка

1 2 3

la 5,079 19,26 431,5
ce 6,56 35,807 980,5
Pr 0,874 4,101 122,3
nd 3,224 16,555 555,4
Sm 0,623 4,283 93,6
eu 0,127 1,107 25,0
Gd 0,621 4,181 76,5
tb 0,096 0,566 9,29
dy 0,599 2,947 41,77
Ho 0,121 0,512 6,37
er 0,362 1,41 14,30
tm 0,048 0,181 1,58
yb 0,246 1,063 5,73
lu 0,037 0,161 1,03
Σree 18,617 92,134 2364,87
eu/eu * 0,62 0,80 0,90
ce/ce * 0,73 0,94 1,00
(la/yb)N 13,952 12,244 50,89

П р и м і т к а. номери зразків відповідають вказаним у 
табл. 2.
n o t e. non samples marked in the table 2.
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осоБенности оБраЗования Покрово-киреевского  
местороЖдения Плавикового ШПата в ПриаЗовЬе  
(украинскиЙ Щит)

Приведены результаты изучения плавикового шпата, выявленного в недавно пробуренной скважине. мощность 
его залежей на глубине 160—170 м составляет примерно 5 и 2 м. По данным рентгенофазового анализа, содержа-
ние флюорита в породе обычно ≥65 %, т. е. порода соответствует металлургическому сорту руды. месторождение 
принадлежит к относительно редкому типу метасоматических образований, проявившихся в карбо натных поро-
дах турнейского возраста нижнего карбона в результате привноса в среду минералообразования преимуществен-
но одного элемента — флуора. Флюидные потоки с флуором отвечают конечным продуктам дегазации магмы, 
принимающей участие в формировании, вероятнее всего, пород Покрово-киреевского массива габбро-сие ни-
товой формации. температура образования флюорита, по результатам декрепитации газово-жидких (жидкости 
~90—95 %) включений составляет ≤120—160 °с. содержание ree во флюорите определено методом ІСР-МS с 
помощью анализатора ЕLEMENT-2. хондритнормированные спектры ree флюорита Покрово-ки реевского 
месторождения и апатита Покрово-киреевского массива характеризуются значительным перевесом легких ree 
над тяжелыми, а значения eu-минимума подобны: eu/eu *, соответственно, равны 0,6—0,8 и 0,9.

Ключевые слова: Покрово-киреевское флюоритовое месторождение, минеральный состав, флюорит, кальцит, до-
ломит, хондритнормированные спектры ree.
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fOrMatIOn PecUlIarItIeS Of POkrOVO-kyrIyIVO  
flUOrSPar dePOSIt In aZOV reGIOn (tHe UkraInIan SHIeld)

the results of the study of fluorspar, found in the recently drilled borehole, are presented. thickness of fluorite-bearing beds 
is approximately 5 and 2 m at the depths of 160—170 m. according to X-ray analysis the fluorite content in the rock is 
mainly ≥65 % that corresponds to metallurgical ore grade. the deposit belongs to a rare type of metasomatic formations that 
appeared in the carbonate rocks of tournaisian age (с1), owing to introduction into mineral formation medium of mainly 
one element — fluorine. fluid flows with fluorine belong to the end products of magma degassing that participated in the 
development of Pokrovo-kyriyivo gabbro-syenite massif. the temperature of fluorite formation as a result of decrepitation 
of gas-liquid inclusions (liquid ~90—95 %) is ≤120—160 °c. the contents of ree in fluorite were determined by IcP-MS 
analyzer using eleMent-2. сhondrite-normalized ree patterns in fluorite and apatite Pokrovo-kyriyivo deposit and 
massif are close to each other eu/eu * = 0.6—0.8 and 0.9.

Keywords: Pokrovo-kyriyivo deposit, mineral composition, fluorite, calcite, dolomite, chondrite-normalized ree 
patterns.




