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Наведено данi щодо структурно-текстурного, мiнерального та хiмiчного перетворень
дiабазiв дайкового тiла, задокументованого у межах зонально побудованого ореола апо-
гранiтних лужних натрiєвих метасоматитiв (ЛНМ) i вихiдних гранiтiв Новоукраїнсь-
кого масиву (Iнгульський мегаблок Українського щита). Зокрема, встановлено значне
збiльшення масової частки Na2O у породi дайкового тiла, що розмiщується послiдовно
серед гранiтiв i далi серед метасоматитiв периферичної i центральної частин метасо-
матичного ореола. Отриманi результати пiдтверджують висновок про те, що дослiд-
женi дайки вкорiнилися в породи Новоукраїнського гранiтоїдного масиву до утворення
порiд формацiї ЛНМ центральної частини Українського щита.

Прояви лужного натрiєвого метасоматозу в породах кристалiчного фундаменту централь-
ної частини Українського щита (УЩ) вiдомi з 20-х рокiв минулого столiття. Детальнi описи
метасоматитiв даного петрогенетичного типу по гранiтоїдах, гнейсах, залiзистих i дiопси-
дових кварцитах, сланцях i доломiтах наведенi в багатьох публiкацiях [1–5 та iн.]. З кiнця
60-х рокiв були задокументованi численнi випадки альбiтизацiї, егiринiзацiї дайок дiабазу
в зонах Суботсько-Мошоринського, Кiровоградського, Софiївсько-Компанiєвського розло-
мiв та тектонiчних порушень Новоукраїнського масиву [1, 3, 6, 7]. Проте речовинний склад
продуктiв подiбних метасоматичних перетворень дiабазiв детально не дослiджувався. Не-
щодавно в роботах [3, 6, 7] вперше описано мiнеральнi асоцiацiї приконтактової дiлянки дi-
абазової дайки, локалiзованої в апогранiтоїдних альбiтитах актинолiтової фацiї [5] лужних
натрiєвих метасоматитiв (ЛНМ). У повiдомленнi [6] стисло представлено результати пет-
рографiчного i петрохiмiчного вивчення дiабазiв дайкового субгоризонтального тiла, що
розмiщується в межах ореола ЛНМ Апрельського родовища та поза його межами в ото-
чуючих новоукраїнських гранiтах. Авторами [3, 6, 7] було наведено вагомi аргументи, якi
вказують на доальбiтитовий вiк дослiджених дайок.

Метою даної роботи є встановлення структурно-мiнералогiчних та хiмiчних характе-
ристик дiабазiв єдиного дайкового тiла залежно вiд його положення вiдносно зонально
побудованого ореола апогранiтних ЛНМ Новоукраїнського масиву.

Об’єкт дослiдження — суцiльна дiабазова дайка, що розмiщується серед гранiтiв Но-
воукраїнського масиву та апогранiтних порiд, якi належать до формацiї ЛНМ. У межах
дослiдженої дiлянки, що знаходиться в зонi однiєї з гiлок Тарасiвського розлому (пiвнiч-
но-захiдна частина Новоукраїнського масиву), зонально побудований ореол апогранiтних
метасоматитiв формує потужне тiло, що витягнуте в субширотному напрямi та падає на пiв-
день (рис. 1). Як видно на рисунку, дослiджувана субгоризонтальна дайка перетинає тiло,
складене метасоматичними породами, та виходить за межi пiвнiчної та пiвденної границi
цього тiла в гранiти новоукраїнського комплексу (PR1

1
).

© Б. Н. Iванов, I. I. Михальченко, В. О. Синицин, В.В. Загороднiй, 2013

122 ISSN 1025-6415 Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2013, №9



Рис. 1. Схематичний геологiчний розрiз за даними КП “Кiровгеологiя”.
Умовнi позначення: 1 — пухкi поклади; 2 — гранiти новоукраїнського комплексу; 3 — дайки дiабазу;
новоутворення, що вiднесенi до формацiї ЛНМ зон глибинних розломiв: 4 — дiафторити; 5 — ЛНМ; 6 —
розлом; 7 — мiсця вiдбору проб i шлiфiв; 8 — стовбури свердловин

Методи дослiдження. Було виконане вивчення керну свердловин, пройдених у по-
родах кристалiчного фундаменту пiвнiчно-захiдної частини Новоукраїнського масиву при
проведеннi геологорозвiдувальних робiт КП “Кiровгеологiя”. Дослiдження включали доку-
ментацiю та опробування кам’яного матерiалу, петрографiчне вивчення шлiфiв i визначення
хiмiчного складу дайкових порiд методом рентгенофлуоресцентного аналiзу [8] (науково-до-
слiдна лабораторiя мiнералого-геохiмiчних дослiджень геологiчного факультету Київського
нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка). Схему вiдбору проб для проведення хi-
мiчного аналiзу показано на рис. 1. Узагальнення результатiв проведених дослiджень на-
ведено нижче.

Зональнiсть метасоматичного ореола виражена в тому, що центральна його
частина складена альбiтитами дiопсидовими, гранат-дiопсидовими, гранат-актинолiтови-
ми й епiдот-актинолiтовими. В цiлому вказанi мiнеральнi типи альбiтитiв змiнюють один
одного в напрямi вiд внутрiшнiх до крайових дiлянок метасоматичного тiла. Периферична
частина ореола складена мiкроклiн-альбiтовими (альбiт-мiкроклiновими) метасоматитами,
в яких темнозабарвленi мiнерали представленi епiдотом i амфiболами актинолiт-рибекiто-
вого ряду, iнодi бiотитом або хлоритом. Гранiти, що межують з метасоматичними порода-
ми перетворенi у так званi дiафторити [1, 3, 4] епiдот-хлорит-кварц-мiкроклiн-альбiтового
складу, якi на розрiзi (див. рис. 1) показанi поза межами метасоматичного тiла. Використо-
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вуючи емпiричну схему [5], вказана будова ореола може бути iнтерпретована як прояв не-
iзотермiчної зональностi, яка представлена метасоматичними зонами: високотемпературної
(гранат-дiопсидової) фацiї в центральних частинах, середньотемпературних (актинолiтової,
лужноамфiболової) фацiй в промiжних частинах та низькотемпературної (епiдот-хлорито-
вої) фацiї крайових частин ореола та дiафторитiв. Крiм того, в межах внутрiшнiх зон роз-
глянутого ореола локально проявленi накладенi гематит(магнетит)-карбонат-флогопiтовi
мiнеральнi асоцiацiї постальбiтитової стадiї [4].

Дайковi тiла в межах дослiдженої дiлянки мають як субгоризонтальне, так i круте
залягання (див. рис. 1), при цьому останнi мають пiвнiчно-захiдне простягання. В дай-
ках спостерiгаються зони загартування на контактах з вмiсними гранiтами та ксенолiтами
метаморфiтiв iнгульської серiї PR1

1
. Спостерiгається проникнення магматичного матерiалу

в пори бiчних порiд, а контакти дайок сiчуть як сланцюватiсть ксенолiтiв кристалослан-
цiв, так i “трахiтоїднiсть” новоукраїнських гранiтiв. В ендоконтактових дiлянках дайок зу-
стрiчаються оплавленi уламки гранiту, що вiдрiзняє цi утворення вiд ксенолiтiв метамор-
фiчних порiд основного складу. В межах метасоматичного тiла темно-зеленi дайки добре
вирiзняються на тлi зеленувато або червонувато-сiрих апогранiтних альбiтитiв. Вiзуально
створюється враження, що вони “сiчнi” щодо метасоматитiв. Проте у випадках, коли зберi-
гаються нормальнi контакти мiж дайкою i оточуючою породою, за рiзницею в забарвленнi
встановлюється виразна зональна будова приконтактових частин дайок. Подiбна смугаста
текстура дайкової породи на контактi з актинолiтовими альбiтитами описана та iнтерпре-
тована нами як метасоматична колонка [7].

Структура та мiнеральний склад дайкових порiд iстотно вiдрiзняються залежно вiд
мiнерального типу оточуючих порiд.

У дайцi, що сiче слабодiафторований гранiт (див. пробу 74Ф на рис. 1), дiабаз має
темно-зелений колiр, масивну текстуру, повнокристалiчну дрiбно-, середньозернисту струк-
туру з розмiром зерен 0,5–2,5 мм. Iдiоморфiзм плагiоклазу вiдносно пiроксену зумовлює
гiпiдiоморфнозернисту дiабазову структуру. Порода складена лабрадором № 56 (65–70%)
i клiнопiроксеном (15–20%), а також бiотитом (до 1%) та рудними мiнералами (2–3%). Вто-
риннi мiнеральнi утворення представленi тальк-магнетитовими псевдоморфозами по олiвi-
ну (5–7%) i актинолiтом (1–2%).

У тiй частинi дайки, що розмiщується серед iнтенсивно дiафторованих гранiтiв поблизу
висячого боку метасоматичного тiла (див. пробу 39Д на рис. 1), вихiдна типова дiабазова
структура спостерiгається лише на окремих дiлянках. Частiше основна маса породи є сплу-
тано-волокнистою сумiшшю плагiоклазу, сфену, iльменiту, титаномагнетиту, амфiболу, iнодi
бiотитоподiбної слюдки, хлориту та калiєвого польового шпату.

У породах дайки, що локалiзована серед лужних натрiєвих метасоматитiв (проби 8Д,
9Д, 10Д, 11Д, 13Д, 43Д), вихiдна дiабазова структура не зберiгається. Плагiоклаз представ-
лений чистим альбiтом, крiм того, iнодi спостерiгається калiєвий польовий шпат. З темноко-
лiрних мiнералiв визначено дiопсид, актинолiт, актинолiт-рибекiтовий амфiбол та рибекiт,
подекуди флогопiт i епiдот. Основна маса породи є войлокоподiбною сумiшшю альбiту, сфе-
ну, актинолiту (або дiопсиду) з дещо крупнiшими видiленнями магнетиту. Зустрiчаються ре-
лiкти iльменiту i титаномагнетиту. Колiр породи залишається темно-зеленим, але додається
характерний синюватий вiдтiнок. У випадках непорушених контактiв (наприклад, див. про-
бу 11Д) у крайових частинах дайок спостерiгаються малопотужнi дiлянки (до 10–20 мм) зi
смугастою текстурою, де окремi смужки мають рiзне забарвлення — вiд синювато-зеленого,
синювато-сiрого до сiро-рожевого i свiтло-сiрого — в напрямi вiд базитової породи до грани-
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цi з апогранiтним альбiтитом. Свiтлозабарвленi приконтактовi смужки (першi мiлiметри)
апобазитiв складенi iстотно альбiтовою породою. Слiд вiдзначити, що сумiжнi апогранiтнi
i аподiабазовi метасоматити складенi мiнеральними асоцiацiями, що належать певному тем-
пературному рiвню вертикальної зональностi апогранiтоїдних альбiтитiв [4, 5]. Наприклад,
було показано [3, 7], що на контактi з актинолiтовим альбiтитом аподiабазовий метасоматит
має сфен-актинолiт-альбiтовий склад з накладеним магнетитом, а на контактi з дiопсидо-
вим альбiтитом замiсть актинолiту спостерiгається кальцiєвий клiнопiроксен. У межах оре-
ола апогранiтних лужних натрiєвих метасоматитiв аподiабази часто перетинаються тонки-
ми прожилками альбiт-епiдотового з хлоритом складу, iнодi також спостерiгається калiєвий
польовий шпат, який виповнює тонкi (десятi й сотi частки мiлiметра) сiчнi трiщини.

Хiмiчний склад аподiабазiв визначався по пробах, якi вiдбирались (див. рис. 1) на де-
якiй вiдстанi вiд контакту дайки з оточуючими породами. Отже, отриманi нами результати
(табл. 1) характеризують хiмiчний склад внутрiшнiх частин дайок поза межами дiлянок
з вираженою смугастою текстурою. Це мало мiнiмiзувати вплив структурно-текстурних
i тектонодеформацiйних неоднорiдностей приконтактових дiлянок дайок на хiмiчнi харак-
теристики аподiабазiв. Як випливає з наведених у табл. 1 даних, у послiдовностi вiд апо-
дiабазiв, вiдiбраних серед слабодiафторованих гранiтiв (див. пробу 74Ф) — дiафторитiв
(проба 39Д), а також серед альбiтитiв крайових частин метасоматичного ореола (див. про-
би 13Д, 9Д, 8Д, 43Д) — альбiтитiв центральної частини ореола (проби 10Д, 11Д), спосте-
рiгається збiльшення вмiсту Na2O вiд 3,05 до 6,7% та SiO2 вiд 45,74 до 49,31%. Масова
частка iнших компонентiв вiдрiзняється неiстотно — в межах ±0,5–2% за виключенням
проби 74Ф, для якої визначено мiнiмальнi величини для TiO2, FeO (заг.), P2O5 та макси-
мальнi значення для Al2O3, CaO, MgO. У порiвняннi з iншими пробами аподiабазiв (крiм
74Ф) для проб 10Д, 11Д, взятих серед альбiтитiв центральної частини метасоматичного
ореола, характернi мiнiмальнi значення масової частки FeO (заг.), СаО й K2O. Для остан-
нього компонента в цiлому є тенденцiя до зниження його вмiсту в напрямi вiд перифе-
ричної до центральної частини метасоматичного ореола, якщо виключити з розгляду про-
бу 74Ф.

На мiнеральному рiвнi зазначенi особливостi хiмiчного складу дослiджених аподiабазiв
найяскравiше виявляються в замiщеннi основного плагiоклазу альбiтом (збiльшення ма-
сових часток Na2O й SiO2). Iншi компоненти переважно перерозподiляються з первинних
мiнералiв дiабазу в новоутворенi СаО з лабродору, FeO й MgO з олiвiну та клiнопiроксену
в новоутворенi актинолiт або дiопсид, а TiO2 з первинного iльменiту у сфен. За петрографiч-
ними спостереженнями до числа новоутворених мiнералiв належить магнетит, що утворює
вiдносно крупнi iдiоморфнi кристали, агрегати яких часто тяжiють до контакту аподiабазу
з апогранiтним альбiтитом. Це, очевидно, вказує на часткове окиснення FeO i перерозпо-
дiл залiза з первинних Fe-Mg силiкатiв в оксидну фазу. Al2O3 зберiгає мiнеральну форму
в плагiоклазах (лабрадорi й альбiтi). Нерегулярний розподiл K2O виявляється в появi фло-
гопiту, який накладається на актинолiт (або дiопсид) аподiабазiв, а також тонких сiчних
прожилкiв, виповнених мiкроклiном.

Обговорення результатiв. Данi, що викладенi вище, а також результати, наведенi
в працях [3, 6, 7], дозволяють впевнено стверджувати те, що дослiдженi тiла порiд основ-
ного складу є дайками, якi сiчуть породи Новоукраїнського масиву. Це пiдтверджується
формою залягання, а також наявнiстю зон загартування i ксенолiтiв оточуючих порiд,
що спостерiгається для тiл, локалiзованих як в межах ореола ЛНМ, так i поза його ме-
жами серед незмiнених i слабозмiнених новоукраїнських гранiтiв. В останньому випадку

ISSN 1025-6415 Доповiдi Нацiональної академiї наук України, 2013, №9 125



Таблиця 1. Хiмiчний склад дослiджених дiабазiв, %

Проба
Компоненти

SiO2 TiO2 Al2O3 FeO (заг.) MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 S Cl H2O ВПП∗

74Ф 45,91 1,19 16,09 11,95 0,15 6,78 9,15 3,05 0,67 0,18 0,11 0,01 0,55 2,21
43Д 45,65 2,93 12,42 17,34 0,13 3,30 5,35 4,66 2,82 1,28 0,11 0,03 0,63 1,61
8Д 45,16 2,77 12,52 17,27 0,16 3,34 5,29 4,22 2,60 1,11 0,08 0,02 1,02 2,08
9Д 46,92 3,03 12,74 17,38 0,17 3,41 4,78 4,61 2,42 1,07 0,09 0,03 0,35 1,57
10Д 47,96 2,81 13,08 15,10 0,11 3,40 4,69 6,04 1,70 1,16 0,08 0,02 0,94 1,16
11Д 49,31 2,77 12,65 14,45 0,10 3,12 4,98 6,70 0,91 1,12 0,06 0,01 0,77 1,35
13Д 47,43 2,90 13,12 16,17 0,16 3,51 5,04 4,59 1,92 1,11 0,09 0,02 0,32 2,01
39Д 45,74 3,26 12,27 16,62 0,16 3,28 4,84 3,66 2,99 1,08 0,09 0,03 0,71 2,80

∗Втрата при прожарюваннi.
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структурно-текстурнi i речовиннi (в тому числi парагенетичнi) характеристики дослiдже-
них основних порiд вiдповiдають дiагностичним ознакам дiабазiв. Умови залягання дослiд-
женої субгоризонтальної дайки (див. рис. 1) дали змогу встановити структурно-текстурнi
i речовиннi перетворення дiабазiв, якi складають це суцiльне тiло основних порiд, залежно
вiд розмiщення дайки вiдносно ореола апогранiтних ЛНМ.

Уся сукупнiсть отриманих нами результатiв, а також наведених у [3, 6, 7] показує,
що в межах вказаного ореола: по-перше, дайковi породи втрачають дiабазову структуру;
по-друге змiнюють мiнеральний склад, набуваючи ознак апобазитової породи iстотно аль-
бiт-актинолiтового або альбiт-дiопсидового складу; по-третє, поблизу непорушених контак-
тiв з апогранiтними альбiтитами апобазити набувають смугастої текстури, що iнтерпре-
тується як метасоматична колонка [3, 7], яка завершується на контактi з апогранiтними
альбiтитами зоною iстотно альбiтових порiд; по-четверте, до складу апобазитiв смугастої
приконтактової дiлянки входять типоморфнi мiнерали ЛНМ — альбiт, а також темноко-
лiрнi — актинолiт, рибекiтовi амфiболи або дiопсид у вiдповiдностi з мiнеральним типом
сумiжних апогранiтних альбiтитiв.

Хiмiчний склад внутрiшнiх частин дайки змiнюється залежно вiд її положення вiднос-
но зональної будови ореола ЛНМ, що виявляється насамперед у збiльшеннi масових час-
ток Na2O й SiO2 у напрямi вiд периферичних частин ореола, складених дiафторованими
гранiтами, до його централних дiлянок, представлених повно проявленими ЛНМ (альбiти-
тами).

Таким чином, вiдзначенi вище закономiрностi переконливо свiдчать про наявнiсть мета-
соматичного перетворення дайок основного складу, що локалiзованi в межах метасоматич-
них тiл, складених апогранiтними альбiтитами Новоукраїнського масиву. Цi перетворення
мають усi ознаки продуктiв ЛНМ i, отже, визначають вiдносний вiк дослiдженого дайкового
комплексу в перiод мiж формуванням гранiтоїдiв Новоукраїнського масиву (≈2 млрд ро-
кiв) та утворенням ураноносних альбiтитiв (≈1,8 млрд рокiв), що належать до формацiї
ЛНМ зон глибинних розломiв [4]. Викладене вище пiдтверджує точку зору про наявнiсть
доальбiтитового комплексу дайок основного складу (Северинiвський дайковий комплекс,
за А.Н. Сухiнiним) у межах Новоукраїнського гранiтоїдного масиву Iнгульського мегабло-
ка УЩ.
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Б.Н. Иванов, И. И. Михальченко, В.А. Синицын, В.В. Загородний

Вещественное преобразование даек диабаза в ореоле апогранитных

натриевых щелочных метасоматитов

Представлены данные о структурно-текстурном, минеральном и химическом преобразо-
ваниях диабазов дайкового тела, задокументированного среди пород зонального ореола апо-
гранитных щелочных натриевых метасоматитов (ЩНМ) и вмещающих гранитов Ново-
украинского массива (Ингульский мегаблок Украинского щита). В частности, установле-
но существенное увеличение массовой доли Na2O в породе дайкового тела, которое разме-
щается последовательно среди гранитов и затем среди метасоматитов периферической
и центральной частей метасоматического ореола. Полученные результаты подтверждают
вывод о том, что исследованные дайки внедрились в породы Новоукраинского гранитоидного
масива до образования пород формации ЩНМ центральной части Украинского щита.

B.N. Ivanov, I. I. Mikhalchenko, V.A. Sinitsyn, V.V. Zagorodniy

Mineral and chemical transformations of diabase dykes within the halo

of apogranitic alkaline sodium metasomatites

The results concerning the changes in structure features and in the mineral and chemical composi-
tions of diabase dykes located within a zoned halo of apogranitic alkaline sodium metasomatites
and parent granites of the Novoukrainka massif (Inguletsky megablock of the Ukrainian shield) are
presented. In particular, it has been shown that the mass fraction of Na2O in the rock of a single
dyke is increasing, depending on the dyke location within granites, and then within metasomatites
of the peripheral and central parts of the halo. The results confirm that the studied dykes intruded
in the Novoukrainka granites before the formation of uranium-bearing albitites related to the family
of alkaline sodium metasomatites of the central part of the Ukrainian shield.
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