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АНОТАЦІЯ
Марусяк В.П. Геологія, мінеральний склад і генезис гідротермалітів
Чивчинського рудного району в Українських Карпатах. – Кваліфікаційна наукова
праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук
(доктора філософії) за спеціальністю 04.00.11 «Геологія металевих і неметалевих
корисних копалин». –. Львівський національний університет імені Івана Франка.
Міністерство освіти і науки України. Державна установа «Інститут геохімії
навколишнього середовища. Національна академія наук України», Київ, 2021.
Проблема пошуку і збільшення видобутку золота є актуальною для всіх
країн. Світове споживання золота і його ціна постійно зростають, а нові значні
родовища майже не відкриваються. В найближчий час очікується відпрацювання
запасів відомих родовищ, що може привести до дефіциту цього благородного
металу.
Для України ці проблеми дуже важливі, і саме в теперішній час, який вимагає
не зменшення золотовалютних запасів, а їх постійного поповнення. Досягти цього
можливо, так як золотоносність надр України оцінюється досить високо.
Родовища золота в Україні відомі в трьох золоторудних провінціях: Українського
щита, Українських Карпат та в Донецькій золоторудній провінції. В золоторудній
провінції Українських Карпат відомі три родовища золота: Брегівське, Мужіївське
в Закарпатському прогині та Саулякське родовище в Мармароськом масиві
Рахівського рудного району. Родовище Сауляк приурочене до кварц-карбонатного
мінерального типу в тонко розсланцьованій рудоносній товщі. В певній мірі в
відношенні рудоносності вивчено і Чивчинський рудоносний район, тут знайдено
золотинки в четвертинних алювіальних відкладах. Звичайно потрібно вести
пошук золота в корінних породах, передумови наявності якого детально
розглянуті в даній дисертаційній роботі. Враховуючи сучасні знання і дані з
газоносності

Закарпатського

прогину

та

результати

досліджень

автора
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дисертаційної роботи обґрунтовано необхідність робіт з пошуків вуглеводнів під
насувом Мармароського масиву.
В завдання дисертаційної роботи входило вивчити геологію, мінеральний
склад та генезис гідротемалітів Чивчинського рудного району в Українських
Карпатах. Для вирішення завдань дисертаційної роботи були виконані польові
маршрутні зйомки з відбором великої кількості зразків із відслонень по глибоко
врізаних долинах потоків Чивчинського рудного району (близько 300 зразків). На
представницій кількості зразків із відслонень виконано аналізи такі як: термо-ЕРС
(280),

гомогенізації

рентгенфлюоресцентні

(400),
(30),

декрепітаційні

(150),

кріометричні

електронно-мікроскопічні

(30)

та

(100),

рентгено-

структурні (20).
Визначення термо-ЕРС мінералів напівпровідників сульфідів проводилось за
методикою розробленою в Львівському національному університеті ім. І.Франка,
на спеціально змонтованій установці. Це дало можливість розрізняти мінералинапівпровідники

за

генераціями,

виявляти

різницю

термоелектричних

властивостей кристалів на їхній поверхні та у внутрішніх ділянках, на різних
гранях кристалів, габітус яких визначається різними простими формами
(комбінацією простих форм), на ребрах та на вершинах кристалів різних простих
форм.
Метод гомогенізації включень використано з метою визначення кількісних
фізико-хімічних характеристик у мінералотворних середовищах. Спостереження
та фіксація всіх фазових перетворень у включеннях в ході їхньої гомогенізації
здійснювали при збільшенні 600–1200х у спеціальній мікротермокамері.
Виконано понад 50 аналізів методом декрепітації.
Метод декрепітації включень застосовано переважно для непрозорих рудних
мінералів (оскільки в них дослідженнях включень методом гомогенізації
неможливе) з метою вирішення генетичних та практичних питань (виявлення
відносної температури та послідовності відкладання окремих рудних мінералів та
їх генетичних груп у часі. Декрептовакуумний аналіз виконано на вакуумному
декрептометрі ВД-4.
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Метод

кріометрії

(приблизно

100)

включень

мінералоутворюючого

середовища призначений для визначення його складу і концентрації. Кріометрію
умовно розділяють на дві частини: 1) кріометрію газів; 2) кріометрію рідин.
Включення досліджувалися у кріокамерах. В залежності від їх конструкції в
якості охолоджуючої речовини можуть бути використані рідкий азот і рідкий СО2,
ацетон або силікатне масло, різні охолоджувальні суміші, нами при охолодженні
включень використовувався рідкий азот.
Рентгенфлюоресцентний аналіз (РФА) – один із сучасних спектроскопічних
методів дослідження речовини з метою отримання даних щодо її елементного
складу. За допомогою цього методу визначатися всі елементи від берилію (Be) до
урану (U). Метод РФА заснований на зборі та подальшому аналізі спектра,
отриманого

шляхом

впливу

на

досліджуваний

матеріал

рентгенівським

випромінюванням. Автором виконано 30 таких аналізів.
Електронно-мікроскопічні

дослідження

виконані

на

скануючому

електронному мікроскопі-мікроаналізаторі РЕММА-102-02 у Науково-технічному
і

навчальному

центрі

низькотемпературних

досліджень

Львівського

національного університету імені Івана Франка (аналітик Серкіз Р.Я.). Таких
досліджень виконано на 30 зразках.
Рентгеноструктурний
міжкафедральній

аналіз здійснено на дифрактометрі ДРОН-3

лабораторії

рентгеноструктурного

аналізу

у

Львівського

національного університету імені Івана Франка (аналітик Чоба О.).
Ці аналізи дозволили виявити основні шляхи міграції флюїдів, що необхідно
для вивчення корінної золотоносності досліджуваної території.
Стратиграфія Мармароського масиву і його тектонічна будова вивчалися
багатьма дослідниками і до теперішнього часу трактуються по різному. За
нашими дослідженнями Мармароський масив розташований у Внутрішніх
Карпатах – це алохтонний насунутий тектонічний елемент найбільш припіднятий
та виведений на денну поверхню, і в результаті фаз альпійської складчастості,
дещо пересунутий до північного сходу. Причиною припіднятості масиву є високе
положення тут автохтонних платформових комплексів під ним. Подальшому
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пересуванню його до північного сходу перешкодив виступ Подільського блоку
платформи.
Породи були сформовані на південно-західній пасивній окраїні Євразійської
плити, однак в кінці нижньої крейди розпочалась колізія континенту Євразії з
мікроплитою Панонії-Трансільванії (ларамійські рухи альпійської складчастості).
У Карпатській області встановились умови стиску та полога субдукція
Євразійської плити під Панонсько-Трансільванську мікроплиту. Тектонічні
процеси

активізувалися

в

кінці

палеогену

(савські

рухи

альпійської

складчастості). Тоді ж в результаті колізії і пологої субдукції при закритті
басейнів (Хаин, Ломизе, 1995) кристалічні породи були втягнуті у тектонічні рухи
та увійшли до складу Мармароського покриву. В продовж кінця палеогенунеогену активізація тектонічних процесів (савські та штирійські рухи альпійської
складчастості) призвела до поглинання субстрату Карпат у зону субдукції та
формування (скальпованих) покровів флішу північно-східної вергентності і
встановлення теперішнього положення кристалічних порід у Мармароському
покрові Карпат.
Аналіз геологічної будови Чивчинського масиву показує, що основні
поперечні порушення співпадають з долинами потоків: Добрин, Альбін,
Попадинець, Лостун, Чемірний, Перкалаб. Вузли пересічення цих поперечних
порушень з поздовжніми, які відділяють грабен-синкліналі від горст-антикліналей
і є основними шляхами міграції глибинних флюїдів в тому числі і термальних
розчинів. Саме з цими місцями слід пов’язувати пошуки корінних родовищ
золота.
У Чивчинському рудному районі виділяють наступні типи жильних
утворень: у метаморфічному комплексі – кварцові, кварц-польовошпатові,
кварц-гранатові,

баритові,

карбонатні,

епідотові

і

амфібол-азбестові;

в

мезозойських вивержених породах – кварцові, хлоритові, альбітові, епідотові,
карбонатні, хризотил-азбестові та змішаного складу.
Нами детально досліджено кварц та різновікові генерації піриту та інші рудні
мінерали із рудопроявів Чивчинського рудного району.
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На великій кількості зразків вивчено термоелектричні властивості піриту,
галеніту, халькопіриту із рудопроявів Добрин, Альбин, Лостун, Мокрин,
Попадинець в Чивчинському рудному районі. В цьому районі рудопрояви
пов’язані з метаморфічними породами та з марганцевими рудами хребта Великий
Прилучний.
В

рудопроявах

Добрин,

Альбин,

Лостун,

Мокрин,

Попадинець

в

Чивчинському рудному районі встановлено такі рудні мінерали як пірит,
халькопірит, галеніт, що присутні в усіх рудопрявах. Сфалерит відсутній в
рудопроявах Мокрин і Попадинець. В рудопрояві Альбин окрім піриту,
халькопіриту, галеніту присутній ще і арсенопірит. А в рудопрояві Лостун
присутній ще і піротин.
Серед нерудних мінералів встановлено кварц, кальцит, хлорит, слюду,
польові шпати та ін. Нами детально досліджено кристалики піриту для яких у всіх
рудопроявах встановлено максимальні, мінімальні, середні значення термо-ЕРС,
розмахи вибірок та габітусні форми (куб, пентагондодекаєдр, октаедр). Вивчено
також пірит у вмісних породах. Визначено елементи-домішки в складі піриту.
Вивчено кристалики галеніту та визначено їх термо-ЕРС в рудопроявах Добрин та
Альбин, сфалерит з галенітом із рудопрояву Добрин та піротин із рудопрояву
Лостун. Вивчено також морфологію кристалів кварцу з рудопрояву Добрин.
Виконані дослідження особливостей золотоносних параґенезів рудопроявів
породних

комплексів

Чивчинського

рудного

району

дають

можливість

порівняння з Рахівським рудним районом. Тут знаходиться золоторудне родовище
Сауляк,

що

пов’язане

з

метаморфічним

матаморфогенно-гідротермального

типу.

Це

фундаментом
дозволило

стратиформного
більш

детально

спрямовувати розшукові роботи на корінний тип золотоносності в Чивчинському
рудному районі.
Термобарогеохімічні особливості вивчалися дослідженнями температурних
умов формування одно-дво-трифазових включень в жильному кварці на всіх
досліджуваних рудопроявах.
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Однофазові включення законсервовані під час росту кварцу вказують на
гідротермальний

мінералотворний

флюїд,

можливо

матаморфогенного

походження.
Двофазові включення ймовірно були ізольовані при заліковуванні тріщин на
стадіях пізньо- та частково, постметаморфогенного розтріскування жильного
кварцу. Ці включення гомогенізувалися при температурах 60–125ºС на ділянках
Альбин, Добрин, Попадинець, Мокрин, Лостун. Включення в зразках з відслонень
Перкалаб і Великий Перелучний гомогенізувалися при температурі 230–245ºС. Це
можливо вказує на наявність розлому на цій ділянці.
Трифазові включення у кварці з рудопрояву Перкалаб гомогенізувались при
температурі

305ºС.

При

вищих

температурах

нагрівання

включення

розгерметизовувались.
Кріометричними дослідженнями однофазових включень встановлено, що
гомогенізація

відбувалася

при

температурі

-98

до

-133 ºС.

Включення

представлені метаном. На ділянці Добрин виявлено однофазові етанові
включення. Виявлено також однофазові водні включення. Встановлено, що при
заліковуванні тріщин циркулювали метаново-водні розчини, а тиск при ізоляції
цих розчинів становив від 1,7 до 4,3 кбар, і температура їх ізоляції становила від
200 до 550 ºС причому і тиск і температура були найвищими на ділянці Великий
Прилучний. Ці дані і особливо етанові включення вказують також на можливу
перспективність в відношенні газоносності автохтонних відкладів району Чивчин.
Температура розтріскування включень на всіх рудороявах визначалася
декрептометричним методом і змінювалася в межах 200–700 ºС., з різною
інтенсивністю газовиділення.
Таким чином, розроблений нами комплекс мінералого-генетичних ознак
зруденіння Чивчинського району, дозволило встановити,

що серед них

головними є:
-

включення вуглекислотно-водного складу, що зазнавали періодичного

закипання (гетерогенізації) в інтервалі 180–210 °С і 230–240 °С;
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-

низькотемпературний діапазон гомогенізації газово-рідинних включень (60–

125 °С), що відповідає надрудним ерозійним зрізам золоторудних родовищ
(Ляхов, Павлунь, 2004);
-

флюїдні включення метанового і особливо етанового складу, що

найвірогідніше є індикаторам наявності покладів вуглеводнів в піднасуві масиву;
-

поширення комбінації куба і пентагондодекаєдра кристалів піриту з пр- і

р- провідністю та винятково електронною провідністю галеніту.
На підставі результатів досліджень виділено дві найперспективніші ділянки:
Лостун щодо ймовірного золото-поліметалевого зруденіння, і ділянка Добрин
щодо вуглеводневих покладів в піднасуві масиву.
Рудні тіла у Чивчинському районі контролюються головним чином
розривними

порушеннями

загальнокарпатського

напрямку

та

зонами

розсланцювання та зім’яття.
Більшість проявів локалізуються в нижній сланцевій товщі (колчеданні,
мідноколчеданні, поліметалічні), а у верхній кварцит-сланцевій (колчеданнополіметалічні і частково мідноколчеданні) світах метаморфічного комплексу. І
розміщені, головним чином, у серицит-хлорит-кварцових, хлорит-кварцових
сланцях і рідше у графітових сланцях, кварцитах і метаморфізованих
вулканогенних породах.
Зруденіння представлено у вигляді сульфідних пластових і лінзоподібних
прошаркових залежів, сікучих прожилків і дрібної вкрапленності у вмісних
породах, а також пов’язано із кварцовими, кварц-польовошпатовими, кварцбаритовими, кварц-барит-карбонатними прожилками які мають гідротермальне
походження.
За комплексом виконаних досліджень та їх порівнянням з дослідженнями
виконаними в Рахівському рудному районі найбільш перспективними для пошуку
корінного золота в Чивчинському районі є прояви Лостун.
Мармароський масив потенційно багатий на тверді корисні копалини
зокрема і золото. Є підстави очікувати, що під покривом масиву можуть бути і
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поклади вуглеводнів, а детальне пізнання його геології має важливе значення для
поглиблення знань про геологічну будову усіх Карпат.
Наукова новизна одержаних результатів:
1)

встановлено,

що

в

зонах

перетину

поздовжніх

порушень

(загальнокарпатського напряму) із поперчними до них порушеннями (що
збігаються з долинами потоків) локалізуються максимальні скупчення проявів
гідротермалітів, що може бути однією з важливих структурно-тектонічних ознак
пошуків вірогідного золото-поліметалевого зруденіння;
2) вперше визначено сульфідно-кварцовий мінеральний склад парагенезисів
гідротермалітів

ЧРР,

що

може

бути

ознакою

їх

рудно-формаційної

приналежності;
3) вперше визначено типоморфні властивості сульфідних мінералів
гідротермалітів, що має важливе значення для з’ясування рівня ерозійного зрізу та
пошуків похованого зруденіння. Зокрема, поширення габітусних форм піриту
(куб, пентагондодекаєдр), різний знак і значення термо-ЕРС піритів, та
електронна провідність галеніту, вказують на надрудний ерозійний зріз
гідротермалітів, як індикаторів похованого зруденіння (ділянка Лостун);
4) вперше проведені ТБГХ дослідження гідротермалітів у Чивчинському
районі, які дозволили встановити вуглекислотно-водний і вуглеводневий склад
флюїдів та їх густину, що також вказує на надрудний ерозійний зріз
гіротермалітів, як індикаторів похованого зруденіння. Вперше виявлені етанові
включення на ділянці Добрин є ознакою можливої локалізації покладів
вуглеводнів у піднасуві Мармароського масиву;
5) вперше визначено прямі і непрямі ознаки ознак золото-поліметалевого
зруденіння,

на

підставі

яких

виділено

найбільш

перспективну

ділянку

гідротермалітів на золото-поліметалеве зруденіння – Лостун.
Це дає підстави, разом з іншими чинниками спрямувати розшукові роботи на
прояви золото-поліметалевої рудної формації у корінних породах середньої
глибини в ЧРР.
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Практичне

значення

одержаних

результатів.

Виявлені

термобарогеохімічні і мінералого-фізичні особливості гідротермалітів можуть
бути використані для обгрунтування проведення прогнозно-розшукових і
розшуково-оцінних робіт у Чивчинському районі на золото-поліметалеве
зруденіння та поклади вуглеводнів у піднасуві Мармароського масиву.
Ключові слова: Українські Карпати, Мармароський масив, Чивчинський
рудний район, прояви, термобарогеохімічні і мінералого-фізичні дослідження,
термо-ЕРС мінералів-напівпровідників, гомогенізація, декрепітація, золото.
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Hydrothermalitesfromthe Chuvchynskyi Ore District in the Ukrainian Carpathians.
Dissertation for a Candidate Degree in Geology (Doctor of Philosophy): Speciality
04.00.11 “Geology of metallic and non-metallic minerals”. – Ivan Franko National
University of Lviv. Ministry of Education and Science of Ukraine, State Institution
“Institute of Environmental Geochemistry. National Academy of Sciences of Ukraine”,
Kyiv, 2021.
The problem of gold prospecting and increasing its mining volumes is relevant for
all countries. World consumption of gold and its price constantly rise yet the number of
newly started significant deposits is negligible. In the nearest future, reserves of known
deposits are expected to be exhausted, which can lead to a shortage of this noble metal.
For Ukraine, these problems are very topical especially now when gold reserve
assets need to be continuously replenished, not reduced. It is possible to achieve this
goal as gold bearing capacity of the subsoil of Ukraine is estimated as quite high. Gold
deposits in Ukraine were prospected in three gold-ore provinces: the Ukrainian Shield,
the Ukrainian Carpathians and Donetsk gold-ore province. Within the gold-ore province
of the Ukrainian Carpathians three gold deposits are located, i.e. Brehivske, Muzhievske
in the Transcarpathian depression and the Saulyak deposit within Rakhiv ore district of
the Marmarosh crystalline massif. The Saulyak deposit is of a quartz-carbonate type and
located in a thinly slated ore-bearing stratum. The ore-bearing capacity of
Chyvchynskyi ore-bearing area was studied to a certain extent as well. Gold colours in
Quaternary alluvial deposits were found here. By no means, it is necessary to prospect
for gold in country rocks. The preconditions of gold availability in this region are
discussed in detail in this dissertation. Taking into account current knowledge and data
on the gas-bearing capacity of the Transcarpathian depression as well as the results of
researches conducted by the author of this work, the necessity of prospecting for
hydrocarbons under the crystalline massif overthrust is justified.
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Tasks set in the dissertation included studying of geological conditions of
formation and mineralogical-genetic criteria of gold mineralization of the south-eastern
part of the Ukrainian Carpathians. In order to solve tasks of the dissertation work, field
route surveys were carried out and a large number of samples from outcrops located in
deep-cut valleys of streams of the Chyvchynskyi ore district (approximately 300
samples) were collected. A representative number of samples taken from outcrops
underwent following analyses: thermo-EMF (280), homogenization (400), decrepitation
(150), cryometric (100), X-ray fluorescence (30), electron microscopic (30) and X-ray
(20).
Thermo-EMF of sulphide minerals semiconductors was determined using a
specially mounted installation according to the methodology developed at Ivan Franko
National University of Lviv. This allowed distinguishing semiconductor minerals by
their generations, establishing the difference between thermoelectric properties of
crystals on their surface and in interior regions, on crystal faces, which habitat is
determined by different simple forms (a combination of simple forms), on edges and at
the vertices of crystals of different simple forms.
The method of inclusions homogenization was used to determine quantitative
physical and chemical characteristics in mineral-forming environments. The observation
and documenting of all phase transformations in inclusions during their homogenization
was carried out at magnification of 600–1200x in a special micro-thermochamber. More
than 50 analyses were performed using the method of decrepitation.
The method of inclusions decrepitation was predominantly applied to nontransparent ore minerals (since it is impossible to study inclusions using the method of
homogenisation) in order to solve genetic and practical issues (detection of relative
temperature and sequence of sedimentation of certain ore minerals and their genetic
groups

in

time.

Decrepto-vacuum

analysis

was

performed

using

vacuum

decreptometerVD-4
The method of cryometry (about 100) of inclusions of a mineral-forming
environment is intended to determine their composition and concentration. Cryometry is
conventionally divided into two parts: 1) cryometry of gases; 2) cryometry of liquids.
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Inclusions were studied in cryo-chambers. Depending on their design, liquid nitrogen
and liquid CO2, acetone or silicate oil, various cooling mixtures can be used as a
coolant; for cooling inclusions we used liquid nitrogen.
X-ray fluorescence analysis (RFA) is one of modern spectroscopic methods
applied for studying substances in order to obtain data on their elemental composition.
This method allows defining all elements starting from beryllium (Be) to uranium (U).
RFA method is based on collection and further analysis of the spectrum received by
affecting studied material with X-ray irradiation. The author carried out 30 such
analyses.
Electron microscopy studies were performed using scanning electron microscopemicroanalyser REMMA-102-02 at the Scientific-Technical and Educational Centre for
Low Temperature Studies at Ivan Franko National University of Lviv (analyst Serkiz
R.Ya.). Such studies were done on 30 samples.
X-ray diffraction analysis was performed using DRON-3 diffractometer in the
premises of Inter-Departmental Laboratory of X-ray Diffraction Analysis at Ivan Franko
Lviv National University of Lviv (analysts A. Dvoryanskyi and O. Choba). These
analyses allowed identifying main pathways of fluid migration, which is a necessary
criterion for the study of gold-bearing capacity of country rocks located within the
investigated area.
Stratigraphy of the Marmarosh crystalline massif and its tectonic structure was
studied by many researchers and as yet has been interpreted differently. According to
our research, the Marmarosh massif is located in the Inner Carpathians and is composed
of association of ophiolite rocks. This allogeneic overthrust tectonic element is the most
elevated one and protrudes to the surface. Due to alpine folding phases it was translocated slightly north-eastwards. The reason for the massif elevation is an elevated
position of local indigenous platform complexes found under the massif. Its further
movement to the northeast was blocked by a Podilsky block projection of the platform.
Crystalline rocks were formed on the south-western passive margin of the Eurasian
plate, but at the end of the Early Cretaceous a collision of the Eurasian continent with
the Pannonia-Transylvania micro-plate (Laramide movements of the Alpine folding)
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occurred. In the Carpathian region, conditions of compression and gentle subduction of
the Eurasian plate under the Pannonia-Transylvania micro-plate were established.
Tectonic processes intensified at the end of the Palaeogene (Sava movements of Alpine
folding). Simultaneously, as a result of collision and a gentle subduction at the closure
of basins (Khain, Lomize, 1995), crystalline rocks were involved into tectonic
movements and became a part of the Marmarosh nappe. In the end of the PalaeogeneNeogene, the activation of tectonic processes (Sava and Styrian movements of the
Alpine folding) led to the absorption of the Carpathian substrate into the subduction
zone, formation of (scalped) flysh nappes of the north-eastern vergence and
establishment of the present position of crystalline rocks in the Carpathian Marmarosh
nappe.
The analysis of Chyvchynskyi massif geological structure shows that the main
transverse displacements occurred along the valleys of streams Dobryn, Albyn,
Popadynets, Lostun, Chemirnyi, Perkalab and the river of Chornyi Cheremosh.
Intersection nodes of transverse displacements with the longitudinal ones, which
separate graben-synclines from horst-anticlines are the main ways of deep fluids
migration including thermal solutions. Specifically these places should be marking
points for prospecting for hard rock gold deposits.
In the Chyvchynskyi ore district, in vein formations the following types are
distinguished: in the metamorphic complex – quartz, quartz-feldspar, quartz-garnet,
barite, carbonate, epidote and amphibole-asbestos; in Mesozoic igneous rocks – quartz,
chlorite, albite, epidote, carbonate, chrysotile-asbestos and mixed composition.
We have studied in detail quartz and heterochronous pyrite generations as well as
other ore minerals from ore manifestations within the Chyvchynskyi ore district.
Thermoelectric properties of pyrite, galena, chalcopyrite collected from ore
manifestations of Dobryn, Albyn, Lostun, Mokryn, Popadynets in the Chyvchynskyi ore
district were studied on a large number of samples. Ore manifestations in the area are
confined to metamorphic rocks and manganese ores of the Velykyi Pryluchnyi Range.
In ore manifestations of Dobryn, Albyn, Lostun, Mokryn, Popadynets located
within the Chyvchynskyi ore district such ore minerals as pyrite, chalcopyrite, galenite
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were found and they are present in each of the above manifestations. No sphalerite was
found in ore manifestations of Mokryn and Popadynets. In the Albyn ore manifestation
we found arsenopyrite apart from pyrite, chalcopyrite and galenite. In the Lostun ore
manifestation we identified the presence pyrrhotite.
Quartz, calcite, chlorite, mica, feldspar, etc. were determined among non-metallic
minerals. Upon analysing pyrite crystals there were established maximum, minimum,
average values of thermo-EMF, sampling span and habit forms (cube, pentagon
dodecahedron, octahedron) in each ore manifestation. Also studied is Pyrite was studied
in bearing rocks as well. Impurity elements in the composition of pyrite were
determined. Galena crystals from Dobryn and Albyn ore manifestations were studied
and their thermo-EMF was determined, sphalerite with associated galena taken from
Dobryn ore manifestation and pyrrhotite taken from Lostun ore manifestation were
examined. Furthermore, the morphology of quartz crystals from Dobrin ore
manifestation was studied.
Performed studies of features of gold-bearing parageneses of ore manifestations of
the Chyvchynskyi ore district rock complexes enable comparing them with the Rakhiv
ore district. Here the Saulyak gold deposit is located and it is connected to the
metamorphic foundation of stratiform metamorphogenetic-hydrothermal type. This
allowed to focus prospecting works on indigenous type of gold bearing capacity in the
Chyvchynskyi ore district.
Thermobarogeochemical zoning was studied by establishing temperature
conditions of one-two-three-phase inclusions formation in vein quartz in all studied ore
manifestations.
Single-phase inclusions preserved during the growth of quartz indicate a
hydrothermal mineral-forming fluid of possible metamorphogenetic origin.
Two-phase inclusions were probably isolated during cracks curing at the stages of
late and partially post-metamorphogenic cracking of vein quartz. These inclusions
homogenized at temperatures of 60–125°C within Albyn, Dobryn, Popadynets,
Mokryn, Lostun sites. Inclusion in samples from outcrops Perkalab and Verkhnyi
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Pereluchnyi homogenized at temperatures of 230–245 ºС. This may indicate the
existence of a fault in this area.
Three-phase inclusions in quartz from Perkalab ore manifestation homogenized at
a temperature of 305ºС. At higher temperatures inclusions became depressurized.
Cryometric studies of single-phase inclusions showed that homogenization
occurred at temperatures ranging from –98 °C to –133 °C. Inclusions are represented by
methane. At Dobryn site, single-phase ethane inclusions were detected. One-phase
water inclusions were detected as well. It was established that methane-aqueous
solutions circulated during cracks curing, and the pressure at isolation of these solutions
ranged from 1.7 to 4.3 MPa while the temperature of varied from 200 to 550 °C. The
pressure and temperature were the highest within the Velykyi Pryluchnyi site. These
data and especially ethane inclusions point to the potential of gas bearing capacity of
indigenous deposits in the Chyvchyn district.
The cracking temperature of inclusions from all ore manifestations was determined
by the decreptometric method and varied within 200–700 ºС with different intensity of
gas escape.
Consequently, the developed set of mineralogical and genetic criteria of
Chyvchynskyi ore district mineralization allowed establishing that among them the
main ones are as follows:
– distribution of crystallization of combined forms of pyrite from {100} to {210},
which are predominantly specific for their пр- and р- conductivity, and numerical
growth vectors are pointed towards higher values of the hole conductivity;
– presence of galena, thermo-EMF value of which is –640 mkV/HSP;
– distribution of syngenetic fluid inclusions;
– presence of inclusions with various СО2 contents in quartz.
Ore bodies in the Chyvchynskyi district are controlled mainly by fractures of the
Carpathian strike and zones of schisting and folding.
Most ore manifestations are localized in the lower shale thickness (pyritic, copper
pyritic and polymetallic), and in the upper quartzite-shale (pyritic-polymetallic and
partly copper pyritic) series of metamorphic complex. Predominantly they are located in
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sericite-chlorite-quartz, chlorite-quartz shales, and less often in graphite shales,
quartzites and metamorphosed volcanic rocks.
Mineralisation is represented with continuous flat sheet and lenticular stratified
sulphide accumulations, intersecting veinlets and small inclusions in host rocks. It is
associated with quartz, quartz-field-spar, quartz-barite, quartz-barite-carbonate veinlets
of hydrothermal origin.
According to the complex of the performed researches and their comparison with
the researches performed in the Rakhiv ore area, the most promising prospecting for
indigenous gold in the Chivchyn ore area are the Lostun and Mokrin ores and the
territory between these ores.
The set of conducted studies and subsequent comparison of their results with the
data received from studies performed in respect of the Rakhiv ore district testify that
Lostun and Mokryn ore manifestations and the territory in-between these ore
manifestations are potentially productive for prospecting indigenous gold in the
Chyvchynskyi ore district.
The Marmarosh crystalline massif is potentially rich in solid minerals, including
gold. It is reasonable to suppose that hydrocarbon deposits may occur under the massif
nappe, and a detailed exploration of its geology is essential for broadening knowledge
on geological structure of the entire Carpathians. Gravitational surveys and regional
seismic testing should be carried out as well as a parametric well should be drilled
within the above site and within the adjacent territory extending to the Zakarpattia
region.
Scientific novelty of the obtained results:
 new ideas on geodynamic conditions of the Marmarosh crystalline massif
formation are proposed;
 a set of mineralogical-physical and thermobarogeochemical studies of
mineralization points and individual "gold manifestations" was carried out for the first
time;
 the main physical and chemical conditions of their mineralogenesis are
revealed;
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 the evolution of a sign and thermo-EMF values of minerals-semiconductors,
especially indicative of galena, was investigated;
 heterochronous morphogenetic series of pyrite, habitat forms and their
typomorphic properties naturally varying within individual generations from early to the
late ones were identified, which allows prospecting for gold ore manifestations;
 several potential sites for gold prospecting within indigenous occurrences were
determined and the potential availability of hydrocarbon deposits in the massif
underthrust is predicted based on the incidence of methane-ethane fluid inclusions in
minerals;
 mineralogical genetic criteria for mineralization prediction were developed.
Practical value of the obtained results.
Materials of research can be used for conducting prospecting and exploration
works within the Chyvchynskyi ore district and searches for hydrocarbon deposits in the
local underthrust.
Key words: Ukrainian Carpathians, Marmarosh massif, Chyvchynskyi ore district,
ore manifestations, thermobarogeochemical and mineralogical-physical studies, thermoEMF of minerals-semiconductors, homogenization, decrepitation, gold.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
УК – Українські Карпати
ЧРР – Чивчинський рудний район
РРР – Рахівський рудний район
РФА – ренгенфлюоресцентний аналіз
ВМС – включення мінералотворного середовища
ЕМ – електронна мікроскопія
Символи мінералів:
Qtz – кварц ( SiO2 )
Py – пірит ( FeS2 )
Gn – галеніт ( PbS )
Sp – сфалерит ( ZnS )
Apy – арсенопірит ( FeAsS )
Po – піротин ( Fe1-xS )
Ccp – халькопірит ( СuFeS )
Mrc – марказит ( FeS2)
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ВСТУП
Актуальність роботи. Розширення власної золоторудної бази має величезне
значення для економічного розвитку кожної країни. Враховуючи те, що економіка
України повністю не забезпечена власним видобутком золота (і супутніх металів),
виявлення нових золоторудних і золото-поліметалічних об’єктів є надзвичайно
актуальним завданням геологічної галузі. У Рахівському і Чивчинському рудних
районах (РРР, ЧРР) Українських Карпат (назви приведено за Державною
геологічною картою України масштабу 1:200000, аркуші М-34-ХХХVI (Хуст), L34-VI (Бая-Маре), М-35-ХХХІ (Надвірна), L-35-І (Вішеу-Де-Сус). Карпатська
серія. Пояснювальна записка. УкрДГРІ, 2009 р.), які знаходяться в українській
частині Мармароського масиву (Мармароська структурно-металогенічна зона),
відомі: прояви бокситів, фосфоритів, мідистих пісковиків, рудопрояви й точки
мінералізації

срібно-поліметалічних,

мідно-срібно-поліметалічних

руд,

золоторудна мінералізація трьох ендогених рудних формаційних типів (золотокварцовий (родовище Сауляк), золото-сульфідно-кварцевий, золото-сульфідний з
піритом й арсенопіритом), прояви розсипного золота в червоноколірних
конгломератах верхньої перми, базальних конгломератах великобанської світи
еоцену (усі – РРР), конгломератах соймульської світи альб-сеноманського віку
(ЧРР), алювіальних відкладах сучасних водотоків (Комплексна…, 2003). Наразі в
межах ЧРР відоме родовище родоніту Прелуки. Перспективи ЧРР на виявлення
ендогенного

золотого

й

поліметалевого

гідротермального

зруденіння

визначаються схожістю його геологічної будови, структури, мінерального складу
гідротермалітів з РРР, та Румунською частиною Мармароського масиву, де відомі
родовища колчеданного типу Фундул Молдвей, Пожорита, Валя Колбулуй та
поліметалеві родовища Слетіоара й Демені. Присутність золотин в четвертинних
алювіальних відкладах, а також прояви розсипного золота в потоці Альбин та у
верхній течії р. Білий Черемош в Чивчинських горах можуть розглядатися як
ознаки наявності ендогенного гідротермального золотого зруденіння на території
ЧРР.
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Дослідження геологічної будови району, мінерального й хімічного складу,
реконструкція фізико-хімічних умов формування та класифікація гідротермалітів
ЧРР, дотепер не вивчених методами термобарогеохімічних (ТБГХ) і мінералогофізичних (термо-ЕРС) досліджень, є актуальними для уточнення пошукових
критеріїв й ознак з виявлення, зокрема, золоторудних об’єктів, та наукового
обґрунтування геологорозвідувальних робіт в межах району.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Виконання цього дослідження
пов’язане із реалізацією державної програми «Золото України», є складовою
частиною програм фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки
України, що виконувались у Львівському національному університеті (ЛНУ) імені
Івана Франка. Базовими були держбюджетні теми: Гк-120Б «Фізико-хімічні умови
та зональність розвитку золоторудних формацій України (за даними термобарогеохімічних досліджень включень в мінералах)» 2002–2003 рр. (№0103U001895);
Гк-96Ф «Термобарогеохімічні теоретико-методологічні засади рудно-формаційної
типізації родовищ золота в Україні» 2007–2008 рр. (№0107U002038); Гк-03Ф
«Теоретичні підґрунтя і практика формування термобарогеохімічного прогнознорозшукового комплексу постмагматичних рудних формацій» 2009–2011 pp.
(№0109U002060); Гк-101Ф «Термобарогеохімічні дослідження золоторудних
формацій України: фізико-хімічні умови формування і прогнозно-металогенічні
оцінки» 2012–2014 рр. (№ 0112U001266).
Мета – дослідити мінеральний склад та умови локалізації різних видів
гідротермалітів Чивчинського району Українських Карпат, з’ясувати фізикохімічні умови їхнього формування й імовірну перспективність досліджуваного
району на золото-поліметалеве зруденіння.
Об’єкт дослідження – прояви гідротермалітів ділянкок Альбин, Добрин,
Лостун, Попадинець, Мокрин, та ін. Чивчинського рудного району.
Предмет дослідження – умови локалізації, мінеральний склад гідротермалітів,

термобарогеохімічні

та

мінералого-фізичні

властивості

мінералів

(температури гомогенізації, декрепітації, кріометрії включень та термо-ЕРС
мінералів-нпівпровідників).
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Основні завдання роботи:
1) з’ясувати поширення та умови локалізації гідротермалітів у межах ЧРР;
2) вивчити мінеральний склад проявів гідротермалітів;
3) дослідити типоморфні властивості мінералів гідротермалітів;
4) за допомогою термобарогеохімічних (ТБГХ) досліджень газово-рідинних
включень в мінералах з’ясувати фізико-хімічні умови формування гідротермалітів;
5) визначити пошукові ознаки рудоносних гідротермалітів та оцінити
вірогідну перспективність ЧРР на золото-поліметалеве зруденіння.
Методи дослідження. Під час виконання дисертаційної роботи використано
наступні методи досліджень: 1) візуально-мікроскопічні дослідження мінералів;
2) комплекс термобарогеохімічних методів дослідження включень у кварці
(гомогенізації,

декрепітації,

кріометрії);

3)

ренгено-стуктурний

аналіз;

4) ренгенфлюоресцентний аналіз; 5) визначення термо-ЕРС мінералів сульфідівнапівпровідників; 6) електронно-мікроскопічні дослідження на скануючому
електронному мікроскопі-мікроаналізаторі РЕММА-102-02.
Наукова новизна одержаних результатів:
1) встановлено, що в зонах перетину поздовжніх порушень (загальнокарпатського напряму) із поперчними до них порушеннями (що збігаються з
долинами потоків) локалізуються максимальні скупчення проявів гідротермалітів,
що може бути однією з важливих структурно-тектонічних пошукових ознак
золото-поліметалевого зруденіння;
2) вперше визначено сульфідно-кварцовий мінеральний склад парагенезисів
гідротермалітів

ЧРР,

що

може

бути

ознакою

їх

рудно-формаційної

приналежності;
3) вперше визначено типоморфні властивості сульфідних мінералів
гідротермалітів, що має важливе значення для з’ясування рівня ерозійного зрізу та
пошуків похованого зруденіння, зокрема, поширення габітусних форм піриту
(куб, пентагондодекаєдр), різний знак і значення термо-ЕРС піритів, та
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електронна провідність галеніту, вказують на надрудний ерозійний зріз
гідротермалітів, як індикаторів похованого зруденіння (ділянка Лостун);
4) вперше проведені термобарогеохімічні дослідження гідротермалітів у
Чивчинському районі, які дозволили встановити вуглекислотно-водний і
вуглеводневий склад флюїдів та їх густину, що вказує на надрудний ерозійний
зріз гіротермалітів, як індикаторів похованого зруденіння. Вперше виявлені
етанові включення на ділянці Добрин є ознакою можливої локалізації покладів
вуглеводнів у піднасуві Мармароського масиву.
5) вперше визначено прямі і непрямі знаки золото-поліметалевого
зруденіння,

на

підставі

яких

виділено

найбільш

перспективну

ділянку

гідротермалітів на золото-поліметалеве зруденіння – Лостун. Це дає підстави,
разом з іншими чинниками спрямувати розшукові роботи на прояви золотополіметалевої рудної формації у корінних породах середніх глибин в ЧРР.
Фактичний матеріал. Дисертацію написано на підставі матеріалу, зібраного
й опрацьованого автором під час навчання в аспірантурі з відривом від
виробництва геологічного факультету ЛНУ імені Івана Франка та подальшої
науково-дослідної

роботи.

Під

час

проведення

польових

досліджень

у

Чивчинському рудному районі з гідротермалітів відібрано понад 300 взірців порід
і мінералів. Проаналізовано фондові й літературні дані (тектонічні, стратиграфічні
та ін.). Фактологічні дані щодо реконструкції умов мінералоутворення
(температури, тиску і складу мінералотворних флюїдів) отримано за даними
близько 400 мінералотермометричних (гомогенізації включень) визначень і
близько 250 неглибоких охолоджень (до +2…+4 ºС) препаратів з метою виявлення
фази рідкого СО2, понад 100 кріометричних охолоджень вуглеводневих включень
до температури порядку -196 ºС, понад 150 визначень температури методом
декрепітації, 280 аналізів термо-ЕРС сульфідів, 30 рентгенфлюоресцентних і 20
рентгено-структурних аналізів, а також 30 діагностичних визначень на
електронному мікроскопі.
Практичне значення одержаних результатів. Виявлені термобарогеохімічні і мінералого-фізичні особливості гідротермалітів можуть бути використані
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для обгрунтування проведення прогнозно-розшукових і розшуково-оцінних робіт
у Чивчинському районі

на золото-поліметалеве зруденіння

та поклади

вуглеводнів у піднасуві Мармароського масиву.
Особистий внесок автора. Польові роботи і аналітичні дослідження
кам’яного матеріалу з рудопроявів Чивчинського району виконано автором
особисто, а також спільно з колегами, співробітниками геологічного факультету,
задокументовано кам’яний матеріал (понад 300 взірців) з проявів гідротермалітів
ЧРР: Альбин, Добрин, Мокрин, Лостун, Попадинець, Чемурний, Перкалаб,
Великий Прелучний. Автором вивчено особливості геологічної будови й описано
мінеральний

склад

гідротермальних

утворень.

Визначено

за

флюїдними

включеннями в мінералах термобарогеохімічні показники мінералотворного
середовища, вивчено кристаломорфологію сульфідних мінералів, виміряно
значення

термо-ЕРС

мінералів-напівпровідників,

виконано

декрепітаційні,

рентгеноструктурні аналізи.
Наукові праці здобувача опубліковані у співавторстві з І. В.Попівняком
Ю.З. Крупським, І.Т.Бакуменком, С.І. Ціхонем, Т.П. Олійником, А. Городечним,
П.М. Ніколенко, Д. Головченко, Л. Гопко. Внесок дисертанта й співавторів носить
рівноправний характер.
Апробація

результатів

дисертації.

Основні

результати

досліджень

апробовано на наукових конференціях: конференції, присвяченій 100-річчю від
дня народження Д.П.Бобровника (Львів 2000); конференції, присвяченій 55-річчю
геологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка (Львів 2000); Молодіжній науковій
конференції «Наука про Землю − 2001» (Львів 2001); Міжнародній науковій
конференції «Mineral sciencеs in the Carpathians» Mishkolc, March 6−7, 2003;
Міжнародній науковій конференції «Mineral sciences in Carpathians», Mishkolc,
2006; Науковій конференції «Біостратиграфічні, літологічні та палеогеографічні
критерії прогнозу і розшуків корисних копалин» (Львів−Чинадієво, 7−10 жовтня
2010); конференції до 65-річчя геологічного факультету ЛНУ ім. І. Франка «Стан і
перспективи сучасної геологічної освіти та науки» (Львів 13−15 жовтня 2010);
Всеукраїнській

науковій

конференції

«Значення

комплексних

літо-

і
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біостратиграфічних досліджень під час пошуків нафти і газу (до 350-річчя ЛНУ
ім. І. Франка) 2011 р.; Міжнародній науково-практичній конференції «Нафтогазова геофізика – інноваційні технології» (Івано-Франківськ, 25−28 квітня 2011);
IV Всеукраїнській науковій конференції «Актуальні питання геологічних
досліджень в Україні» (Львів 3−6 жовтня 2013); VI Всеукраїнській науковій
конференції «Проблеми геології фанерозою України» (Львів 24−26 вересня 2015);
VII Всеукраїнській науковій конференції «Проблеми геології фанерозою України»
(Львів 6−8 жовтня 2016); VIII Всеукраїнській науковій конференції «Проблеми
геології фанерозою України» (Львів 9−11 жовтня 2017).
Публікації. Загальна кількість публікацій за темою дисертації – 27, із них 11
наукових статей у фахових журналах (з яких три входять до міжнародних
наукометричних баз, одна стаття видана у закордонному виданні). Опубліковано
16 тез доповідей на наукових всеукраїнських та міжнародних конференціях.
Структура роботи. Дисертація обсягом 192 сторінки, складається зі вступу,
7 розділів, висновків і списку використаних 136 літературних джерел,
супроводжується 88 рисунками, 25 таблицями.
Автор вдячна за постійну допомогу та консультації науковому керівнику –
доктору геологічних наук, професору М. М. Павлуню, а також доктору геологомінералогічних наук, професору О. І.Матковському, доктору геологічних наук
І. В.Попівняку, доктору геологічних наук, професору Ю. З.Крупському.
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РОЗДІЛ 1
СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ МАРМАРОСЬКОЇ СТРУКТУРНОМЕТАЛОГЕНІЧНОЇ ЗОНИ
1.1. Історія досліджень
Територія Чивчинських гір досліджувалась протягом тривалого часу. Перші
дослідження

були

проведені

1929–1933 рр.

польськими

геологами

під

керівництвом Ю. Токарського, якими були відкриті марганцеві і графітові руди,
(Тokarski, и др.1934). У наступних роках проводилось детальне вивчення
марганцевих руд і супутньо встановлені сліди мідної та свинцево-цинкової
мінералізації (Krajewski, 1938).
Новий період вивчення Чивчинських гір почався з пошукових робіт
Львівської геологічної експедиції треста «Київгеологія» (В.И. Чулочников,
Г.Т. Саксеев, Г.Д. Досин и др.). Були виконані мінералого-петрографічні роботи
співробітниками кафедри мінералогії Львівського національного університету
(Є.К. Лазаренко, О.І. Матковський, А.А. Ясінська і ін.), геологозйомочні роботи
Карпатської експедиції Московського університету (С.Л. Бизова, Н.С. Видякина,
С.Е. Рудакова, В.И. Славина, и др.). Вивченням даного регіону займалися також
співробітники Інституту геології корисних копалин і Інституту геологічних наук
АН УССР (Л.Г. Ткачук, І.Д. Гофштейн, А.Л. Кривін, Ю.Р. Данилович, і ін.) та
Чернівецького університету (І.А. Доморацький).
Слід зазначити також і дослідження О.С. Вялова,1949; Богданова, 1949;
Муратова, 1949. Щодо геологічної будови Мармароського масиву великий вклад
внесли: Є.К. Лазаренко, 1960; Є.М. Лазько, Резвой, 1962; І.Д. Гофштейн, 1964;
В.В. Глушко, 1965; С.С. Круглов, 1965; В.І. Славін, Хаїн, 1965; Я. Кульчицький,
1967; О.І. Матковський, 1960, 1962, 1965, 1966, 1967, 1969, 1971 рр.; Бистревська і
Жуков, 1968; С.Г. Рудаков, 1964, 1966. Також великий вклад в петрографію і
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петрохімію Чивчинського рудного району внесли дослідники: Тokarski і ін. 1934;
І.А. Доморацький, 1956; Ю.Р. Данилович, 1962; О.І. Матковський, 1965, 1967,
1968 рр; С.Е. Рудаков, 1965, 1966; Ломизе, 1968.
Самородне золото встановлено у вигляді розсипів і корінних проявів,
причому основна роль належить розсипному золоту, яке представлено різними
зернами золотин. Розміри золотин від 1мм, дуже рідко відмічається до 5мм. Це
підтверджено даними гранулометричного дослідження [22]. Морфологічна
класифікація золота представлена Ю.Т. Щербаковим, (1967).
У статті (В.В. Грицик та ін., 1972), приведені дані про знахідки самородного
золота в конгломератах соймульської світи в Чивчинських горах. Припускається,
що золото в цій світі могло акумулюватися при розмиві жильних порід
метаморфічного

комплексу

або

в

результаті

міграції

золотоносними

гідротермальними розчинами по зонах тектонічних тріщин і зонах їх пересічення,
які виникли в результаті різних фаз альпійської складчастості.
У 2008 році була захищена кандидатська дисертація Л. Фігурою на тему:
«Літологія і золотоносність четвертинних алювіальних відкладів басейну річок
Чорний і Білий Черемош» [118]. Дослідження проводилися на Мармароському
масиві у Чивчинському рудному районі [32, 118, 119, 120, 121]. Розсипну
золотоносність автори пов'язують з долинами верхів'їв рік Білого і Чорного
Черемошу та приток, які розкривають породи Мармароського масиву і флішові
відклади Рахівської зони. Золото розміром 0,25–1,0 мм утворює шліхові аномалії
зі вмістом металу 50–60 зн./шліх. У розсипах трапляються мікросамородки золота
масою до 50 мг. У річці Білий Черемош пробність золота 600–735, та 910–980.
Низькопробне золото типове для молодих вулканітів внутрішнього прогину.
Золото проби 910–980 характерне для доальпійських корінних родовищ
Мармароського масиву і соймульських конгломератів.
Гранулометричний аналіз, засвідчив, що розміри золотин у алювіальних
відкладах Білого і Чорного Черемошу не одинакові. У басейні верхів’їв Білого
Черемоша переважають зерна розміром 0,25–0,30 мм і рідше понад 1 мм. Щодо
Чорного Черемоша, то самородне золото за розмірністю досить різко
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відрізняється. Тут переважають золотини розміром понад 1 мм, і дуже мало
золотин менше 0,5 мм. Вниз за течією розміри золотин в обох річках
зменшуються. Виникає питання, що є корінними породами на золото:
1) соймульські конгломерати; 2) кварц-сульфідні жили; 3) флішові відклади, чи 4)
марганцеві руди ?
У 2003 р. С.І. Ціхонем [126] захищена кандидатська дисертація на тему
«Фізико-хімічні умови розвитку та зональність гідротермального зруденіння
Рахівського золоторудного району». В цій роботі вивчено золотоносність
родовища Сауляк та ряду рудопроявів Рахівського рудного району. У 2008 р.
Л.А. Фігурою [118] захищено дисертацію на тему «Літологія і золотоносність
четвертинних алювіальних відкладів басейну річок Чорний і Білий Черемош».
Територія виконаних досліджень у межах Чивчинського рудного району показана
на (рис. 1.1).
Як видно з вищевикладеного, проблема перспектив пошуків золота у
Чивчинському

масиві

обмежувалась

в

основному

тільки

дослідженням

золотоносності алювіальних відкладів річок і потічків, що виконано детально,
однак зрозуміло, що у головному золотоносність району пов’язана не з його
розсипними проявами, а з породами в корінному заляганні. Саме виявлення цих
порід та умов формування в них золотого зруденіння і обґрунтування найбільш
перспективних ділянок розглянуто в даній роботі.
1.2. Золотоносність Українських Карпат
Золотоносність надр України оцінюють високо, що має важливе економічне
й політичне значення для нашої країни. Про це свідчать ряд нарад з проблем
золота України (Київ,1991; Одеса,1992; Львів,1993); двох спеціальних випусків
«Вісника» Львівського університету, серія геологічна («Золото в надрах
України».1992. Вип. 11; «Перспективи золото-носності надр України». 1992.
Вип.12), окремих номерів «Геологічного журналу» (1992. № 4), «Мінералогічного
збірника» (1995. № 48. Вип. 1), «Мінералогічного журналу» (1999. Т. 21. № 4),
теметичних збірників «Проблемы золотоносности недр Украины» (1997) і
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«Наукові основи прогнозування, пошуків та оцінки родовищ золота» (1999),
монографій «Месторождения золота в гнейсових комплексах докембрия
Украинского щита» (1998),

Рис.1.1. Топографічна карта Чивчинського рудного району(використано топографічну
карту масштабу 1:100 000)

Геолого-генетична типізація золоторудних родовищ України» (2004); Карта
золотоносності України, (1997); створення корпорації «Поліметали України»
Мужіївського золото-поліметалевого комбінату, який розпочав видобуток золота
в Закарпатті, хоча на жаль, тепер тут видобуток не ведеться. Сенсацією стало
одержання 1997 році першого злитка рудного золота (0,5 кг) з Клинцівського
родовища на Кіровоградщині; з якого виготовили перший золотий герб України.
На Мармароському кристалічному масиві в Рахівському рудному районі відкрито
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в 1984 році родовище золота Сауляк, а експлуатація його почалася у 1997 році. На
даний час тут роботи по видобутку золота не проводяться.
Золоте зруденіння в Україні формувалося протягом надзвичайно тривалого
часу – від докембрію і до антропогену, та представлене різними ендогенними
формаційно-генетичними типами. Золото в Україні зосереджено у 3-х золоторудних провінціях: Українського щита, Українських Карпат, Донецькій золоторудній провінції.
Найперспективнішими є золоторудні провінції Українського щита, у межах
якого виявлено 8 родовищ, 181 рудопрояв, 391 пунктів мінералізації золота.
Прогнозні ресурси золота тут оцінюють як великі. За даними різних дослідників,
вони становлять від 65 до 75–80% ресурсів благородних металів України, або
майже 3500 т [26]. За останні 10 років дослідниками виявлено на УЩ декілька
рудних об’єктів, на яких оцінено перспективні ресурси золота. Це родовища
Клинцівське, Юрївське, Майське, Сергіївське, Балка Золота, Балка Широка,
Сурозьке. Зокрема, на Сергієвському родовищі запаси оцінено в 160 т з вмістом
золота (5–7 г/т), на родовищі Балка Широка в 130 т з вмістом золота (4,0–5,5 г/т).
Другим важливим золотоносним регіоном є Карпатська мінералогічна
провінція, потенціал якої в загальному балансі України становить близько 25%.
Тут відкрито 3 родовища (Берегівське, Мужієвське, Саулякське) і низку
рудопроявів як корінного, так і розсипного золота. Корінне золоте зруденіння
представлено двома різновіковими формаційно-генетичними типами [71]:
-перший приурочений до Мармароського масиву,
-другий до Закарпатського прогину.
У

Мармароському

масиві

золоте

зруденіння

тісно

пов’язано

з

доверхньопалеозойськими метаморфічними комплексами. В Українській частині
масиву виділено два золотоносні райони: Рахівський і Чивчинський. У межах
Рахівського золоторудного району вже виявлено родовище Сауляк та низку
рудопроявів (Білий Потік, Великий і Малий Банський, Тукало, тощо.) Золоте
зруденіння трапляється на різних стратиграфічних рівнях верхньої частини
розрізу метаморфічного фундаменту (так званий зеленосланцевий діловецький
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комплекс). Найнижче стратиграфічне положення займає родовище Сауляк, яке
належить до кварц-карбонатного мінерального типу. Воно представлене
тонкорозсланцьованою рудоносною товщею, товщиною 40–80 м, у центральній
частині якої залягають кварц-карбонатні породи у вигляді субзгідних пластових і
лінзоподібних тіл. Стратиграфічно вище є група рудопроявів золото-кварцового
мінерального типу, які утворили переважно згідні з вмісними породами
пластоподібні тіла із золотоносними кварц-жильними виділеннями. Загальні
запаси родовища 11т золота. Чивчинський, як і Рахівський рудний район
відносять до гідротрмально-метасоматичого утворення, яке утворилося, головно,
у

породах

допалеозойського

кристалічного

фундаменту.

Гідротермально-

метасоматичне мінералоутворення в обох районах пов’язане з репресивною,
гідротермально-метасоматичною

стадією

кристалічному

якого

фундаменті,

до

регіонального
приурочене

метаморфізму

золоте

зруденіння

в
в

Мармароському масиві. У Чивчинському рудному районі родовищ золота поки
що не виявлено, але відомо ряд проявів, це Альбін, Добрин, Лостун, Попадинець,
Мокрин, тощо.
Найкраще представлений прояв Лостун. Він приурочений до хлориткварцових і серицит-хлорит-кварцових сланців нижньої світи діловецького
комплексу і пов’язаний з брекчійованими породами та баритовими, бариткварцовими, і кварц-барит-карбонатними жильними утвореннями. Свинцевоцинкові мінерали тут парагенетично пов’язані з процесом баритизації, тому їх
зачислено до барит-поліметалевого рудного комплексу [67]. Головним рудним
мінералом є галеніт, який перебуває в тісній асоціації зі сфалеритом, піритом і
халькопіритом. На всіх поліметалевих рудопроявах добре помітні сліди
динамометаморфізму різної інтенсивності, який виявився у перекристалізації й
деформації і рудних, і жильних мінералів. Найскладнішою і досі дискусійною є
проблема віку цих рудопроявів та питання першоджерела рудоносних розчинів.
Наші дослідження полягали у тому, щоб більш детально дослідити даний район та
виявити перспективні ділянки чи зони з золотом. Також важливо було вивчити
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особливості мінералоутворення під час формування поліметалевого зруденіння,
які дослідженні недостатньо.
Закарпатський прогин.
У Закарпатському прогині золоте зруденіння формувалося на етапі
неогенової тектономагматичної активізації. Просторово і генетично воно
пов’язано з вулканічними породами ріолітової й андезитової формації у місцях
їхнього сумісного прояву. Наявні комплексні золото-поліметалеві руди, які
належать

до

єдиної

малоглибинної

золото-поліметалевої

формації.

Найперспективнішим і досконало вивченим є Берегівський рудний район, у
межах якого розташовані 3 рудні поля – Берегівське, Квасівське, Біганське. З
погляду золотого зруденіння найважливішим є Берегівське, у якому відомі
Берегівське та Мужіївське родовища і низка рудопроявів. Вміст в рудах: золота
-1 г/т; срібла -20г/т; [116]. Мужіївське родовище розташоване гіпсометрично вище
від Берегівського. Воно має 2-х поверхову будову. Вміст золота коливається в
межах 4,5–15,0 мг/т. Загальні ресурси Карпатської золотоносної провінції оцінені
в 400 т золота.
Донецька золоторудна провінція.
У Донецькій провінції золото виявлене більш ніж у 30 місцях – це декілька
родовищ (Гостробугорське, Бобриківське та ін), низка рудопроявів і багато точок
мінералізації (Б.С. Панов,1994). Вони приурочені до чорносланцевої флішової
алеврит-глинистої формації кам’яновугільного віку. Найважливіше значення має
Нагольчанський рудний вузол, який охоплює золото-сульфідні й поліметалевосрібні руди Бобриківського, Гостробугорського, Єсаулівського і НагольноТарасівського

рудних

полів.

Найперспективніші

золотоносні

об’єкти

та

найбільше вивчені, у тому числі і родовища, приурочені до місця перетину
головної антикліналі з поперечним Ровеньківським підняттям. Золоте зруденіння
багатоярусне, накладене на дислоковані шаруваті товщі у складчасто-розривних
структурах. Воно локалізоване в численних сульфідних кварц-анкеритових і
кварцевих жилах, прожилках і рудних зонах, утворюючи приповерхневий
золоторудний штокверк (верхній рудний ярус). Розкрито також нижній
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(глибинний) рудоносний ярус з численними жильними проявами кварцкарбонатного з сульфідами і золотом складу в інтервалі 580–1280 м (прогнозне
родовище Бобрикове -2) (Матковський О. І., та ін . 2014).
Прояви золота відомі у Причорноморській мінералогічній провінції та
шельфових зонах Чорного та Азовського морів. Особливу увагу заслуговує АзовоЧорноморська (Південноукраїнська) золотоносна провінція, у межах якої
виділено генетично новий перспективно-промисловий тип розсипищ тонкого
золота (Резник В.П., 1999; Шнюков Е.Ф., 2001).
Іншим дуже важливим напрямом робіт пов’язаним з Мармароським масивом
є пошуки під його насувом родовищ вуглеводнів. На цю проблему майже до
останнього часу не звертали уваги. Однак тепер у піднасуві Карпат відкрито
високодебітне Лопушнянське родовище з покладами нафти в пісковиках
палеогену і сеноману крейди та вапняках юри платформи [35]. Також перегляд
матеріалів по свердловинах пробурених в зоні Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма дозволив звернути увагу, що в породах лохеру (осадові породи
винесені на поверхню магмою вулкану) в свердловині 1-Лісорня, встановлена
фауна сеноману платформового типу [34]. Це дозволяє прогнозувати поширення
відкладів крейди і юри Євразійської платформи і в піднасуві Мармароського
масиву.
В Закарпатському прогині на Русько-Комарівському родовищі встановлено,
що магматичні породи гранодіорит-порфірів є екраном для залягаючих під ними
покладів газу в тереблянській світі неогену [35]. Тому породи Мармароського
масиву також можуть бути верхнім екраном залягаючих в його піднасуві
можливих покладів вуглеводнів [34].
В дисертаційній роботі обґрунтовується необхідність робіт з пошуків тут
покладів вуглеводнів.
Найбільш нове і повне дослідження процесів мінералоутворення в
Мармароському масиві висвітлено в монографіях О.І. Матковського «Мінерали
Українських Карпат. Процеси мінералоутворення» та Основи мінералогії
України» (2009, 2014) [78; 79].
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Висновки.
Проблема розшуків і збільшення видобутку корисних копалин, зокрема
золота є актуальною для всіх країн, а для України особливо важлива, яка вимагає
постійного поповнення запасів. Досягти цього можливо, так як золотоносність
надр України оцінюється високо. Тут є відомі золоторудні провінції серед яких і
Мармароський масив. В його межах відкрито родовище Сауляк приурочене до
кварц-карбонатного мінерального типу в тонкорозсланцьованій рудоносній товщ,
золото-кварцова малосульфідна формація.
Детально вивчено рудоносність в межах ЧРР. Тут знайдено золотини в
четвертинних алювіальних відкладах. Звичайно потрібно вести пошук золота в
корінних породах, передумови наявності якого детально розглянуті в даній
дисертаційній роботі.
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РОЗДІЛ 2
МЕТОДИКА ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
В процесі підготовки дисертаційної роботи вивчалась геологічна будова
Мармароського

масиву, геодинамічні умови його формування, і більш

детально – Чивчинський рудний район. Вивчення проводились під час польових
досліджень при описі відслонень, в основному по глибоко врізаних долинах
потоків, що впадають у р. Чорний Черемош. Місця відбору зразків порід для
досліджень показано на (рис. 2.1).
В подальшому ці матеріали були використані для виявлення основних шляхів
міграції флюїдів до поверхні. Для дослідження золотоносності використано в
основному комплекс термобарогеохімічних методів. Перед тим, як описати
можливості використаних методів та умови експериментів вважаємо за необхідне
пояснити наше розуміння змісту основних понять та термінів, що використані у
роботі.
2.1. Основні поняття та термінологія.
Під генерацією мінералів ми розуміємо різновікові виділення певного
мінерального виду, відкладання нових уособлень якого відбувалося після суттєвої
перерви у процесі мінералоутворення. Мінеральні агрегати, що виділилися при
неперервному відкладанні мінеральної речовини, проте з різних причин набули
різної подоби, розглядаються як різновікові зародження у межах однієї генерації.
Термін парагенетична мінеральна асоціація використовується нами в
розумінні Н.В.Петровської: «Закономірна сукупність мінералів, утворених
спільно як рівноважна мінеральна система у межах термодинамічних умов, які
допускають виникнення такої системи в обмежений відрізок часу, що відповідає
одній сходинці мінеральної рівноваги» [91].
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Мінеральним комплексом ми називаємо спільноту парагенетично пов’язаних
мінералів, що виникли в одну стадію мінералізації. Парагенетичний зв’язок
зумовлений близьким утворенням однієї або декількох мінеральних асоціацій.
Зазначимо, що багато дослідників називають групи мінералів, відкладені в одну
стадію, парагенезисом.
Стадія мінералоутворення, це відрізок післямагматичного процесу, що
характеризується безперервною мінералотворною діяльністю з єдиної порції
флюїдів. При цьому формується одна або декілька мінеральних парагенетичних
асоціацій у складі жильного виповнення і біля жильного простору [20; 21; 114].
Включення – це будь- яка ізольована в процесі кристалізації частина в тілі
мінералу, що має з ним фазову границю.
Система – це частина простору, що містить деяке тіло чи сукупність тіл.
Фаза – це частина системи, що володіє однаковим хімічним складом і
термодинамічними властивостями. Розрізняють газову, рідку і тверду фазу
системи.
Гомогенна система – це система, що представлена одною фазою, але завжди
знаходиться в контакті одною чи кількома іншими фазами.
Гетерогенна система – (при незмінних параметрах) – це відносно стабільно
існуюча сукупність фаз, що знаходяться в рівновазі одна з одною.
Критична точка – це визначення такої критичної температури, тиску та
молярного об’єму, вище значення яких речовина не може існувати в рідкому стані
і переходить в газоподібний.
Точка плавлення – це точка яка фіксує параметри при якій відбувається
перехід з твердого стану в рідкий.
Генетичний тип – це природня сукупність різномасштабних проявів
мінералізації, які безпосередньо пов’язані з розвитком однотипного геологоенергетичного процесу – магматичного, пегматитового, гідротермального,
осадового, метаморфічного тощо. Іншими словами, це речовинне відображення
процесів формування конкретної генетичної групи (класу) родовищ ( у розумінні
В.І. Смірнова).
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Геолого-генетичний тип є базовим таксоном цільових класифікаційних
систем, що розкривають причинно-наслідкові зв’язки зруденіння. Це родовища та
рудопрояви одного генетичного типу, які через притаманну їм специфіку
геологічних умов локалізації володіють рисами морфоструктурної та геохімічної
спільності.
Корисна копалина – мінеральні утворення земної кори, які можуть бути
використані людиною безпосередньо або після відповідної переробки.
Рудний стовп - це певна ділянка рудного тіла, у межах якої виявлені
підвищені концентрації корисного компонента.
Рудне поле – це територія поширення групи родовищ та рудопроявів,
поєднаних спільністю геологічних процесів їхнього утворення, структурними
умовами локалізації та характером просторово-вікових змін фізико-хімічних
формування руд.
Рудний район – (або вузол) охоплює декілька близьких за віком утворення і
складом рудних полів, що приурочені до певного типу зчленування регіональних
структур і пов’язані з єдиним магматичним або літолого-стратиграфічним
комплексом порід.
Металогенічна (або мінерагенічна ) провінція – порівняно велика ділянка
земної кори в складі платформи або геосинклінального поясу, охоплює окремі
рудні області, поля та родовища корисних копалин, проте, з рисами споріднених
зв’язків, як відображення регіональної зональності послідовного розвитку низки
рудоутворювальних процесів упродовж повного геотектонічного циклу.
2.2. Комплексні аналітичні дослідження
Термобарогеохімічні методи дослідження Термобарогеохімічні методи
дослідження спрямовані на вивчення включень у мінералах. Вони спрямовані на
комплексний аналіз і інтерпретацію головних фізико-хімічних параметрів різних
за складом і станом мінералотворних середовищ. У роботі ми використали
комплекс

таких

термобарогеохімічних

методів:

оптична

мікроскопія,
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гомогенізація,

декрепітація,

барометрія,

кріометрія,

визначення

термоелектрорушійної сили (термо-ЕРС) мінералів-напівпровідників, та ін.
Оптична мікроскопія. Оптична мікроскопія включень у мінералах здійснена
з метою з’ясування відносного часу їхнього утворення, генетичної діагностики та
виявлення ознак динаміки процесів мінералоутворення.
Дослідження

включень у рудоутворюючих мінералах здійснювалось

комплексом методів (гомогенізації, декрепітації, кріометрії). Температурні
визначення за включеннями у мінералах проводилися двома головними методами:
методом гомогенізації та декрепітації. Як відомо, точнішим є метод гомогенізації,
але

його

мінералами,

застосування
тому

обмежене

непрозорі

тільки

мінерали

прозорими
досліджено

та

напівпрозорими

переважно

методом

декрепітації. Водночас метод декрепітації також використано і для дослідження
прозорих мінералів (кварц, тощо).
Метод гомогенізації. Автором роботи визначено близько 400 аналізів
методом гомогенізації (ГРВ).
Метод гомогенізації включень використано з метою визначення кількісних
фізико-хімічних характеристик у мінералотвірних середовищах. Спостереження
та фіксація всіх фазових перетворень у включеннях в ході їхньої гомогенізації
здійснювали при збільшенні 600–1200х у спеціальній мікротермокамері (робочий
об’єм 0,3см3), сконструйованій М.П. Єрмаковим і пізніше вдосконаленій Ю.О.
Долговим , В.А. Калюжним, В.Ф. Лесняком та Ю.В. Ляховим. Потенціометр
КВП–11А з хромель-алюмелєвою термопарою використано як основний
термовимірювальний прилад. Повільне підвищення напруги нагрівального
елементу

здійснювали

лабораторним

автотрансформа-тором

(ЛАТР–1).

Еталонування установки проводили заточками плавлення сплаву Вуда, сірки,
олова, вісмуту, свинцю, цинку, точність замірів +- 5оС. Приймалися до уваги
значення температури, що добре збігалися під час повторної гомогенізації
включень. У процесі інтерпретації отримані дані використовували без поправки
на тиск і розглядали як відносні температури, що характеризують нижню межу
мінералоутворення. Температури включень, що гетерогенізувалися, розглядали,
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як наближені до істинної температури мінералоутворення за визначенням В. А.
Калюжного [29].
Метод декрепітації. Виконано понад 150 аналізів методом декрепітації.
Метод декрепітації включень застосовано переважно для непрозорих рудних
мінералів (оскільки в них дослідженнях включень методом гомогенізації
неможливе) з метою вирішення генетичних та практичних питань (виявлення
відносної температури та послідовності відкладання окремих рудних мінералів та
їх генетичних груп у часі [49; 92].
Декрептовакуумний аналіз виконано на вакуумному декрептометрі ВД-4.
Цей прилад призначений для реєстрації ефектів газовиділення із твердих речовин
під час їхнього нагрівання у вакуумі. Одним з головних завдань, які вирішують за
допомогою

цієї

установки,

є

визначення

температури

декрепітації

(розтріскування) газово-рідинних включень у мінералах руд та гірських порід.
Метод

кріометрії.

Метод

кріометрії

(понад

100)

включень

мінералоутворюючого середовища призначений для визначення його складу і
концентрації. Кріометрію умовно розділяють на дві частини: 1) кріометрію газів;
2) кріометрію рідин.
Це один із найбільших складних і трудомістких, але дуже інформативних
методів термобарогеохімії. Кріогенні перетворення розчинів і газів у включеннях
при заморожуванні в спеціальних кріокамерах описуються відповідними
діаграмами розчинності солей і газів при температурах нижче температури
замерзання чистої води. Фіксуючи фазові перетворення у включеннях при їх
замерзанні і відтаюванні і знаючи діагностичні ознаки і температури прояви фаз
зріджених

газів, утворення

кристалогідратів, евтектики

і

метастабілізму

перехолоджених розчинів, з допомогою відповідних діаграм і табличних даних
нескладно визначити склад і концентрацію конкретного включення, в тому числі
скласти уявлення про вміст СО2, густину та ін.
Необхідною, але не завжди можливою умовою реалізації методів кріометрії є
наявність великих включень; точність отриманих результатів збільшується
пропорційно розміру включень [50].
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Включення досліджувалися у кріокамерах. В залежності від їх конструкції в
якості охолоджуючої речовини можуть бути використані рідкий азот і рідкий СО2,
ацетон або силікатне масло, різні охолоджувальні суміші, нами при охолодженні
включень використовувався рідкий азот.
Визначення термо-ЕРС мінералів напівпровідників(сульфідів). Автором
особисто виконано понад 280 аналізів термо-ЕРС сульфідів.
Вимірювання термо-ЕРС сульфідів здійснювали на установці, змонтованій в
лабораторії прикладної термобарогеохімії геологічного факультету ЛНУ імені
Івана Франка. Головним вимірювальним приладом був мікровольтметр типу В721. Використовували електроди-голки, що давали змогу термічно збуджувати
будь яку ділянки поверхні кристала чи його сколу. Стабілізацію напруги, яку
подавали на гарячий електрод, здійснювали за допомогою блоку живлення ВИП10. Точність на стабільність вимірювнь контролювали, періодично вимірюючи
термо-ЕРС еталона (пластинки, виготовленої з константану, мідь-константанової
термопари), підтримуючи постійне значення різниці температури між робочими
поверхнями гарячого та холодного електродів за допомогою потенціометричного
контролювання.
Коефіцієнт термоелектричного потенціалу (α), мкВ/град визначали шляхом
піднесення різниці потенціалів між

термічно збудженими і незбудженими

ділянками досліджуваного мінералу-напівпровідника (∆U, мкВ) до різниці
температури між робочими поверхнями гарячого та холодного електродів (100 0
С). Значення коефіцієнта термоелектричного потенціалу (α) досліджувального
мінералу наносили на відповідні графіки. Інтервали групування значень термоЕРС вибрали за відомою емпіричною формулою Стерджесса:
α=

max  min
1  3.332 log n

де: α max – α min – розмах вибірки (РВ), n – кількість замірів.
За кожним досліджуваним кристалом чи зерном мінералу виконували 50
вимірювань; тільки дуже дрібні зерна в окремих випадках схарактеризовано
меншою кількістю вимірювань. По 50 вимірювань значення термо-ЕРС виконано,
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відповідно, у центральних ділянках кристалів, на їхніх поверхнях чи на окремих
гранях.
Відомо, що однією з властивостей деяких твердих речовини, зокрема,
мінералів, є здатність пропускати через себе електричний струм, тобто її
провідність, яка змінюється по-різному.
Велика група твердих тіл (напівпровідників) має провідність значно нижчу,
ніж у групі металів, але значно вищу, ніж у діелектриків. Важливо не тільки те,
що напівпровідники та діелектрики розрізняються за провідністю, а й те, що із-за
зовнішнього впливу їхня провідність змінюється по-різному.
В генетичному плані досить важливо знати кількість і знаки зарядів, які
переносить у напівпровідниках струм, оскільки

вони певним чином можуть

характеризувати умови росту мінералу-напівпровідника.
Визначення знаку заряду в мінералі-напівпровіднику можливе за допомогою
ефекта Холла і ефекта Зеебека. У зв’язку з тим, що визначення знаку коефіцієнта
Холла

вимагає особливих

зусиль,

цей

метод

використовують

під

час

спеціалізованих досліджень. Значно простішим і експресним методом виявлення
знаку та величини заряду в мінералах-напівпровідниках є метод визначення їх
термо-ЕРС, оснований на використанні ефекта Зеебека. Цей ефект зумовлений
зв’язком між електричними і тепловими процесами, що виникають у кристалах
мінералу-напівпровідника. Зеебек виявив і виміряв термо-ЕРС природного
галеніту. Він з’ясував, що концентрація носіїв заряду в напівпровіднику залежить
від

температури.

Якщо

в

напівпровіднику відбудеться

деякий

перепад

температури, то між його гарячими і холодними ділянками виникне струм носіїв
заряду. Цей струм виникає у зв’язку з тим, що на гарячій ділянці кристала
кількість носів за підвищення температури різко збільшується і внаслідок цього
починається переміщення

носіїв від гарячої до холодної ділянок. В умовах

збудження електрони розміщені на внутрішніх енергетичних рівнях атомів, які
складають речовину, практично не змінюють свого енергетичного стану в атомі
(відповідно до принципу Паулі). Водночас ситуація у зовнішніх зонах атомів
повністю визначається термоелектричними властивостями напівпровідника.
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За термічного збудження напівпровідник стає провідником. Якщо електрони
при цьому із заповнених енергетичних зон, пересилюючи енергію «енергетичних
ям», переміщується з валентних енергетичних зон у відносно вищу порожню зону
провідності, то виникає так звана власна провідність [10].
У реальних мінералах-напівпровідниках постійно наявні елементи-домішки і
різноманітні дефекти. Вони створюють у кристалі свої домішкові електронні
рівні, особливо в тому випадку, коли атоми-домішки та інші дефекти за
відношенням до структури кристалу є надлишковими. В такій ситуації
провідність називають домішковою [10].
За своїми мінерало-фізичними властивостями низку мінералів, зокрема пірит,
галеніт, арсенопірит, халькопірит, які поширені в межах Чивчинського району,
відносять до мінералів-напівпровідників.
Кожний замір величини значення термо-ЕРС є підґрунтям для отримання
вибіркових даних, що характеризують поширення носіїв заряду в досліджуваному
мінералі. Чим точніше і акуратніше проведений кожний замір значень термо-ЕРС
мінералу, тим надійніше наближення даних до істинного розміщення носіїв
заряду в його межах. Тому до процедури замірів кожного значення термо-ЕРС
підходили з особливою ретельністю.
Використана нами установка забезпечує необхідні умови технічної сторони
процедури вимірювань термо-ЕРС за допомогою вольтметра В7–21 чітко
фіксується момент встановлення контакту робочих поверхонь електродів з
досліджуваним зразком. Через однаковий відрізок часу після встановлення
контакту електрода і взірця на цифровому табло з’являється значення величини
термо-ЕРС і знак переважаючих у зразку носіїв заряду. Установка цілком
забезпечує потрібну точність вимірювань термо-ЕРС мінералів-напівпровідників.
Вимірювання на установці ЛПТ, залежно від розміру досліджуваного взірця,
проводили з використанням холодного електроду-голки чи електроду-пластини.
Електрод-пластину, зазвичай, використовували для роботи з дрібними зернами
досліджуваного мінералу (до 0,1мм). Для роботи з більшими взірцями
використано холодний електрод-голку. Досліджуваний взірець ставили на столик
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мікроскопа, накритий ізолятором, і проводили вимірювання, не торкаючись до
зразка руками, щоб уникнути впливу «біополя» оператора на результати аналізу.
Замірами рівномірно покривали усю поверхню зразка чи його частини. Для
кожного досліджуваного об’єкта здійснювали статистично надійну кількість
замірів (не менше 50). Отримане значення термо-ЕРС в мілівольтах переводили
мікровольти, ділили на різницю температури між гарячим та холодними
електродами і таким чином отримували значення коефіцієнта термо-ЕРС – α.
Після отримання статистично надійної кількості значень термо-ЕРС
важливою є процедура графічної і математичної обробки даних з метою
отримання корисної генетичної інформації. За В.І. Смірновим, математична
обробка отриманих результатів зводиться до наступного: 1) опис зразка,
2) визначення середніх значень, розмаху вибірки, максимальних і мінімальних
значень; визначення середніх значень; 3) побудова графіків.
Графіки накопичення значень термо-ЕРС можуть бути побудовані за
вибірковими даними для одного кристала (зерна), для будь-якої його частини
(грані, ребра, вершини, сколу тощо), для груп кристалів (зерен), для різних
мінеральних агрегатів, прожилків, жил чи рудних тіл.
Процедура побудови графіків накопичення значень термо-ЕРС передбачала
наступні дії: спочатку вибирали інтервал групування отриманих даних за
наведеною вище формулою Стерджесса, потім за віссю абсцис, вправо від нуля,
відкладали значення діркової, а вліво – електронної провідності. По осі ординат
відкладали значення діркової, а вліво – електронної провідності. По осі ординат
відкладали накопичення значень у кожному з інтервалів групування. Значення від
(+0) до 9 відносили до інтервалу (+0) – 10, від 10 до 19 – в інтервал 10-20 і т.д. З
іншого боку, значення від (–0) до відносили до інтервалу (–0) – (–10), від (–10) до
(–19) – в інтервал (–10) – (–20) і т.д. точки, що характеризують кількість замірів,
які потрапили в той чи інший інтервал групування, з’єднували і в результаті
отримували графік (варіаційну криву) накопичення значень термо-ЕРС. Такі
графіки добре ілюструють щільність розподілу значень термо-ЕРС, розмах
вибірки і закон розподілу, асиметрію розподілу і її напрям, наявність та характер
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ексцесів, модальність розподілу тощо. Характер статистичних розподілів значень
термо-ЕРС може певною мірою віддзеркалювати відповідні генетичні особливості
розвитку зерна як в процесі його кристалізації, так і під час його подальшої
історії.
Окрім графіків накопичення термо-ЕРС будували графіки розмаху вибірок
значень термо-ЕРС кристала та графіки накопичення середніх значень α. Їх також
будували за вибірковими даними, однак лише для певних груп кристалів чи зерен
досліджуваного мінералу. Розмах вибірки визначали за формулою: PB=αmax–αmin
для кожного досліджуваного кристала чи зерна. Використовуючи графіки розмаху
вибірок при вивченні мінералів-напівпровідників, ми мали змогу групувати
досліджувані кристали за їхньою досконалістю.
Однакові чи однотипові за термоелектричними властивостями кристали
мінералу,

що

характеризувалися

одномодальними

варіаційними

кривими,

близькими до нормального розподілами значень термо-ЕРС, вважали генетично
близькими (могли утворитися за однакових умов). Якщо ж розподіл значень
термо-ЕРС мав вигляд дво- або багатомодальної кривої, то досліджувану групу
кристалів розглядали як генетично неоднорідну.
Результати замірів значень термо-ЕРС ми представили не тільки у вигляді
варіаційних кривих чи гістограм, а й на діаграмах функціональної залежності
значень

αсер

від

розмаху

вибірки

(РВ).

Ідея

векторного

зіставлення

термоелектричних властивостей мінералів (внутрішніх ділянок кристалів із
зовнішніми, різних кристалів, різних граней кристалів із зовнішніми, різних
граней кристалів тощо) на графіках функціональної залежності значень α сер від
розмаху вибірки (РВ) належить професору І.В. Попівняку. він уперше застосував
її під час дослідження пікроільменіту на Якутських родовищах алмазів [98].
Методика потребує статистично надійної кількості (не менше 50) замірів
термо-ЕРС. Тому отримана інформація щодо носіїв термоелектричних зарядів у
межах цих кристалів є надійною. Цей підхід дає змогу розрізняти мінералинапівпровідники

за

генераціями,

виявляти

різницю

термоелектричних

властивостей кристалів на їхній поверхні та у внутрішніх ділянках, на різних
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гранях кристалів, габітус яких визначається різними простими формами
(комбінаціями простих форм), на ребрах та вершинах кристалів різних простих
форм тощо.
Побудову графіків здійснювали так: у системі координат αсер–РВ наносили
фігуративні точки, які водночас відображають і середні значення термо-ЕРС, і
розмах вибірки по кристалу. Отже, кожний досліджуваний кристал чи його
фрагмент був представлений на графіку фігуративною точкою. Кількість
фігуративних точок на таких діаграмах відповідає кількості досліджених
кристалів чи їхніх фрагментів (граней, ребер, тощо).
Новий підхід не тільки допомагає в поділі мінералів-напівпровідників на
генерації, дає змогу в комплексі з іншими методами здійснювати попередню
оцінку глибини ерозійного зрізу рудних тіл чи родовищ загалом.
За результатами дослідження мінералів-напівпровідників досліджуваного
району побудову графіків здійснювали за вище описаною схемою, проте особливо
ретельно ми порівнювали термо-ЕРС поверхні кристалів та їхніх внутрішніх
ділянок. У результаті отримували для кожного досліджуваного кристала дві
фігуративні точки (поверхня кристала і внутрішні ділянки). Потім проводили
вектор від фігуральної точки, яка характеризує термо-ЕРС на сколах внутрішніх
ділянок кристала, до фігуративної точки середніх значень термо-ЕРС, отриманих
на поверхні (гранях) кристала. припускаючи, що ріст кристала відбувався від
внутрішніх його ділянок до периферії, ми, таким чином, у першому наближенні
оцінювали в системі координат αсер–РВ зміну термо-ЕРС мінералу в процесі зміни
умов його росту. Ця числова термо-ЕРС– векторна характеристика дає нам змогу
отримати

інформацію

про

те,

як

відбувалася

зміна

термоелектричних

властивостей мінералу-напівпровідника упродовж його кристалізації.
Рентгенфлюоресцентний аналіз. Виконано 30 таких аналізів.
Рентгенфлюоресцентний аналіз (РФА) – один із сучасних спектроскопічних
методів дослідження речовини з метою отримання даних щодо її елементного
складу. За допомогою цього методу визначалися всі елементи від берилію (Be) до
урану (U). Метод РФА заснований на зборі та подальшому аналізі спектра,
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отриманого

шляхом

впливу

на

досліджуваний

матеріал

рентгенівським

випромінюванням. При опроміненні атом переходить у збуджений стан, що
полягає в переході електронів на більш високі енергетичні рівні. У збудженому
стані атом перебуває вкрай малий час, порядку однієї мікросекунди, після чого
повертається у спокійне положення (основний стан). При цьому електрони із
зовнішніх оболонок або заповнюють утворені вакантні місця, а надлишок енергії
випускається у вигляді фотона, або енергія передається іншому електрону із
зовнішніх оболонок. При цьому кожен атом випускає фотон з енергією певного
значення.
Рентгенофлюоресцентний метод широко використовується у промисловості,
наукових лабораторіях. Завдяки простоті, можливості експрес-аналізу, точності,
відсутності складної пробопідготовки, сфери його застосування продовжують
розширюватися. Отримано хімічний склад кварцових жил та кристалів.
Електронно-мікроскопічні

дослідження.

Електронно-мікроскопічні

дослідження виконані на скануючому електронному мікроскопі-мікроаналізаторі
РЕММА-102-02

у

Науково-технічному

і

навчальному

центрі

низькотемпературних досліджень Львівського національного університету імені
Івана Франка (аналітик Серкіз Р.Я.). Таких досліджень виконано на 30 зразках. На
електронному мікроскопі зроблено також всі фото-рисунки, близько 25 (аналітик
Серкіз Р.Я.).
Рентгеноструктурний аналіз здійснено на дифрактометрі ДРОН-3 у
міжкафедральній
національного

лабораторії
університету

рентгеноструктурного
імені

Івана

Франка

аналізу
(аналітик

Львівського
Чоба О.).

Рентгеноструктурний аналіз виконано на 20 зразках.
2.3. Польові маршрути
Протягом досліджень були проведені польові спостереження з відбором
зразків для комплексних аналітичних робіт.
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На рис. 2.1 показана схематична карта території досліджень в межах ЧРР з
місцями відбору проб кам’яного матеріалу.

Рис. 2.1. Карта-схема території досліджень з місцями відбору проб
у Чивчинському районі. Масштаб 1:100 000 (з використанням
топографічної карти масштабу 1:100 000)

Висновок.
Для вирішення завдань дисертаційної роботи були виконані польові
маршрутні зйомки з відбором великої кількості зразків із відслонень по глибоко
врізаних долинах потоків Чивчинського рудного району (понад 300 зразків). На
представницій кількості зразків із відслонень виконано аналізи: термо-ЕРС (280),
гомогенізації (400), декрепітаційнії (150), кріометрії (100), рентгенфлюоресцентний (30), електронно-мікроскопічний (30) та рентгеноструктурний (20).
Комплекс аналізів дозволили

виявити основні шляхи міграції флюїдів, що

необхідно для вивчення корінної золотоносності досліджуваної території.
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РОЗДІЛ 3
ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ЧИВЧИНСЬКОГО
РУДНОГО РАЙОНУ І ЙОГО МІСЦЕ В ГЕОЛОГІЧНІЙ СТРУКТУРІ
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
Геологічна будова Мармароського масиву є найбільш складною в
Українських

Карпатах.

Це відноситься,

як

до

стратиграфічного

поділу

різновікових порід якими складений масив, так і до його тектонічної будови і
геодинамічних умов формування. Враховуючи завдання дисертаційної роботи,
дещо детальніше будуть охарактеризовані ці питання для Чивчинської частини
масиву.
Розташування масиву і Мармароської зони скель показано на схемі
тектонічного районування Українських Карпат [33]. Масив знаходиться на
прикордонних територіях України та Румунії. Румунська частина розділяє
українську частину масиву – Рахівську (північно-західну) та Чивчинську
(південно-східну). Тектонічна природа масиву і його геологічна будова до цього
часу залишаються дискусійними.
Породи Мармароського масиву складені відкладами рифею, палеозою,
крейди і палеогену. Співставлення стратиграфічних схем і короткий опис порід
приведено в книзі О.І. Матковського «Минералогия и петрография Чивчинских
гор» [71].
Опис Білопотоцької, Камянопотоцької і Рахівської свит приведено в роботі
Р.Й. Лещуха (1988). Детальний опис стратиграфічних комплексів Діловецького,
Білопотацького та Камянопотоцького субпокровів приведено в матеріалах ДГП
«Західгеологія» В.Є. Шляпінського, В.В. Кузовенка (1988).
Ми використовуємо назви свит за С.Г. Рудаковим (1966). Дуже складною є
тектонічна будова Мармароського масиву.
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Точка зору московських геологів про те, що Мармароський масив – це
«древнє ядро» Карпат, тепер має тільки історичне значення.
Львівські геологи під керівництвом Вялова О.С. розробляли ідеї про
покровну будову Карпат [11].
Більшістю

дослідників

магматичні

і

вулканічні

породи

Карпат

і

Закарпатського прогину розглядались, як єдиний процес в геодинамічному
розвитку цих регіонів. Так Є.К. Лазаренко (1960) вивчав метаморфічні утворення
вулканітів Закарпаття, а Лазько Є.Є. вивчав офіолітові асоціації (1985) [44; 45;
46].

Рис. 3.1. Схема тектонічного районування Українських Карпат
(за матеріалами Круглова С.С. та ін., 1985)

Лазаренко Є.К. та ін. (1970), говорив про горстовий автохтонний характер
структури Мармароського масиву, який являє собою ряд горст-антикліналей, що
чергуються з грабен-синкліналями в межах двох гілок Закарпатського розлому.
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На думку В.В. Чернова (1972) всі магматичні утворення мезозою зони
Мармароських скель можна віднести до офіолітової асоціації [128].
Ряд

дослідників

розглядали

формування

Карпат,

в

тому

числі

і

Мармароського масиву з позиції тектоніки літосферних плит [16; 33],
обґрунтовував

розвиток

Карпат

з

позиції

концепції

пульсуючої

Землі.

В.В. Плошко (1986) вважав гіпербазити Східних Карпат фрагментами давньої
океанічної кори, які опинились в меланжі офіолітових асоціацій зони Скель.
В 1995 році опублікована монографія З.М. Ляшкевич, А.П. Медведев,
Ю.З. Крупський і ін. «Тектономагматическая эволюция Карпат». У монографії
розглянута роль ендогенних факторів у формуванні Карпат і, з врахуванням цих
факторів,

дана

оцінка

перспектив

нафтогазоносності

регіону.

Зроблено

припущення, що підсув нижніх частин осадових комплексів під покрови верхніх
осадових утворень Карпат, починаючи з крейдового віку йшов з південного
заходу на північний схід, а на заключній фазі альпійського тектогенезу змінився
на зворотній тобто на підсув платформи під складчасту споруду Карпат.
Найбільш

перспективними

у

відношенні

нафтогазоносності

признають

Передкарпатський прогин та юрські відклади, як у прогині, так і в піднасуві
Карпат.
В монографії вказано, що мезозойські магматичні породи в Карпатах
виходять на поверхню двома полосами: південною і північною. Південна полоса в
зоні Мармароських скель представлена основними і ультраосновними породами у
виді глиб, скель, тектонічних

відторжень і разом з осадовими утвореннями

входить в склад тектонічного меланжу. Породи основного складу в Чивчинських
горах приурочені до систем вузлів поперечних порушень Мармароського масиву з
насувами Мармароської і Рахівської зон і складені чешуями і лінзами, насунутими
в північному і східному напрямі на нижньокрейдовий фліш Рахівської зони. На ці
утворення з південного заходу в свою чергу насунуті червоноколірні породи
пермі і тріасу, а на них насунуті давні метаморфічні комплекси Мармароського
масиву. Це, в основному породи базальтів і діабазів. В долині потоку Перкалаб
зафіксовані невеликий вихід на поверхню габро-діоритів.
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Відслонення вулканічних порід юрського віку зафіксовані в районі гори
Чивчин.
Виділяють чотири типи мезозойських тектонічних комплексів: рахівськочивчинський, тростянецький, угольський і закарпатський.

Рис 3.2. Карта тектонічного районування Українських Карпат з позначенням району
досліджень І – Рахівський район (родовище Сауляк);
ІІ – Чивчинський район (досліджуваний район) :
1 - Південно-західна окраїна Східноєвпропейської платформи, Передкарпатський
крайовий прогин; 2 - Зовнішня зона; 3 - Внутрішня зона; 4 - Скибова зона; 5 - Субсілезька
зона; 6 - Сілезька зона; 7 - Чорногорська зона; 8 -Дуклянська зона; 9 - Магурська зона; 10 Поркулецька зона; 11 - Рахівська зона; 12 - Мармароський масив; 13 - зона Мармароських
скель; 14-зона пенінських скель (закарпатський внутрішній прогин); 15 - Вигорлат-Гутинська
ефузивна гряда; 16 - Моноклінна зона; 17 - Центральна зона соледіапірових і
брахіантиклінальних складок; 18 - зона Припанонського глибинного розлому; 19 - Панонська
міжгірна западина (за матеріалами В.В. Глушка, Я. О. Кульчицького, В.А. Шакіна, 1965)

В теперішній час актуальною є точка зору про те, що Мармароський
масив – це покрив, відірваний від своїх «коренів» і переміщений на північних схід
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[14]. Є дослідження, що породи основного складу масиву це офіолітова асоціація
Мезотетісу [67].
За даними геологічного знімання та його аналізу (Шлапінський В.Є. та ін.
1998) кристалічні породи масиву (Діловецький субпокров) входять до складу
Мармароського

покриву

разом

з

розміщеним

південно-західніше

Монастирецьким субпокровом (Мармароські скелі шопурського флішу і
дусинської світи палеогену). Є детальний тектонічний поділ, у якому в складі
Діловецького субпокрову виділяють «Рахівський виступ» і Чивчинські гори.
Північно-східніше від Мармароського масиву розташований Рахівський покрив,
на який насунутий цей масив.
Породи масиву складені відкладами рифею (хлорит-мусковіт, кварцпольовошпатові сланці з прошарками мармурів та амфіболітів), венд-кембрію
(сланці, кварцити, туфоїди, яшми), верхнього палеозою (девон-карбон) (кварцити,
яшми, метаморфізовані сланці) та мезокайнозойськими породами (нижня крейда,
еоцен, нижній олігоцен). У Білопотоцькому та Камянопотоцькому субпокривах
виділяють також відклади пермі, тріасу та юри (метаморфічні породи
конгломератів, гравелітів, пісковики, доломіти, вапняки).
Товщина Мармароського масиву за геолого-геофізичними даними біля
4000 м. Питання природи масиву та походження масиву, амплітуди його
переміщення, розташування «коренів» та їх глибина до цього часу не
розглядалися.
Слід відмітити, що розташування магматичних і вулканічних порід
Українських Карпат і Закарпатського прогину в прикордонних територіях з
Румунією, Угорщиною і Словаччиною, вивчалися геологами цих країн. Серед них
слід відмітити румунських геологів: Н. Герц, Х. Саву, М. Сандулаку; угорських :
Є. Лендєл, З. Балча; словацьких: Д. Говорка та ін.
Чивчинський рудний район Мармароського масиву представляє собою
складно побудований, орієнтований в північно-західному напрямі, злегка
нахилений на північний схід антиклінорій. Антиклінальна будова Чивчинського
масиву, крім його загального підняття встановлюється за виходами в центральній
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частині масиву давніших порід – гнейсів і хлорито-слюдистих сланців, а на
периферії молодших – кварцитів та вапняків. З північного сходу і південного
заходу масив перекритий чохлом мезозойських флішових відкладів, які місцями
зустрічаються і в центральній частині його виповнюючи невеликі депресії в
давніших породах і залягають на них трансгресивно.
Північно-східне крило антиклінорію в деяких місцях ускладнене розломами,
внаслідок чого давніші (палеозойські ) породи бувають насунуті на молодші
(крейдові). Виходи Чивчинського масиву за простяганням то розширюються
(басейн р. Перкалаб), то звужуються (басейн р. Чемурний) або майже повністю
занурюються під чохол мезозойських відкладів (рр. Попадинець, Альбін). У
межах Чивчинського масиву поширені різнонаправлені, зокрема поперечні
розломи [71].
Більш детальне вивчення структури Чивчинського масиву свідчить, що на
фоні загальної антиклінальної будови тут відносно чітко виділяють ряд
антиклінальних і синклінальних складок другого порядку. Вони мають
простягання близьке до загального простягання масиву. Водночас їх крила
ускладнені дрібнішими складками. Характерною особливістю складок другого
порядку є їхня ундуляція, а також нахил в північно-східному напрямку. В
результаті ундуляції складок у вертикальній площині, їхні ядра розкриті ерозією і
виходять на денну поверхню у вигляді великих лінзоподібних форм.
Серед складок другого порядку в межах Чивчинського масиву виділяють:
північну антикліналь, що проходить через хребети Чорний і Прелучний, південну
антикліналь, що проходить через долину р. Мал. Прелучний, хр. Ротундул і
урочище Малий Мокрин, та лостунську антикліналь, ядро якої складено
гнейсами, виходить на г. Лостун Малий і в урочищі Рижевате.
Північна антиклінальна складка простежується від р. Перкалаб до урочища
Мокрин Малий. Простягання її майже паралельне до північної антикліналі. Вони
розділені лише невеликою синклінальною складкою. Далі на захід у витоках р.
Чорний Черемош, вона проходить в широтному напрямі, а на хр. Ротундул знову
змінює простягання на північно-західне. У витоках р. Чемурний вісь цієї складки
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значно прогинається внаслідок чого у замковій частині збереглися кварцити, які
зазвичай простежуються тільки в ядрах синклінальних складок. В інших місцях
виходи складки виповнені хлорит-слюдистими сланцями, і тільки у двох місцях
(р. Малий Прелучний і урочище Мокрин Малий) розкриті найдавніші породи –
плагіоклазові гнейси. Крила південної антикліналі за своєю морфологією
ідентичні крилам північної антикліналі – тобто північно-східне крило її круте, а
південно-західне пологе.
Лостунська антикліналь у межах досліджуваної території простежується на
невеликій відстані від г. Лостун до р. Попадинець. Південно-східніше від
г. Лостун Малий вона простежується за межами району дослідження, а в долині р.
Попадинець обривається поперечними розломами і занурюється під чохол
флішових відкладів. У замку цієї антикліналі витягнутої як і весь кристалічний
масив в північно-західному напрямі виходять найбільш древні породи – гнейси.
За простяганням на північний захід ця складка розгалужується. Простяганням
північної частини є слабо виражена антиклінальна структура на г. Чолакін, а
південна на південному схилі г. Чивчин [71].
Всі

описані

вище

антиклінальні

складки

розділяються

між

собою

відповідними синкліналями. Серед синклінальних складок в межах масиву
найбільшими є Прелукська синкліналь, в долині р. Прелуки та Лостунська
синкліналь, що розташована в районі г. Лостун Великий.
Для аналізу тектонічної природи масиву з позиції теорії літосферних плит ми
використали карту локальних аномалій сил тяжіння української частини
Карпатського регіону (А.Г. Суботін,1955) , на основі якої побудований профіль
аномалій сил тяжіння по лінії Тячів-Рахів-Путила-Лопушна (Рис. 3.4) [114].
Дотримуючись раніше висловлених поглядів на геодинаміку Карпатського
регіону і враховуючи побудований профіль, можна стверджувати, що у цьому
регіоні за відносного руху Євразійської плити на південний захід крайовий вал
цієї плити пов'язується з чітко вираженим максимумом аномалій сил тяжіння, що
знаходиться під Мармароським масивом [35].
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Рис. 3.4. Профіль локальних аномалій сил тяжіння по лінії Тячів-Рахів-Путила-Лопушна
(за матеріалами Суботина С.И., 1955)

Південно-західніше чітко виділяється гравітаційний мінімум, який слід
повязувати з глибоководним жолобом, у якому свого часу сформувались відклади
Мармароських скель, а ще південно-західніше, під Закарпатським прогином
виділяється широкий максимум аномалій сил тяжіння, що характеризує пологе
занурення Євразійської плити під мікроплиту Паноно-Трансильванії.
У крейді і палеогені в Карпатській області на пасивній окраїні Євразійської
плити формується потужна флішова формація. На місці Закарпатського прогину
зароджується зона субдукції, над якою виникла вулканічна гряда, а перед нею і
крайовим валом Євразійської плити почав розвиватися глибоководний жолоб
окраїнного моря, де формувались породи меланжу Мармароських і Пенінських
скель.
Породи масиву були сформовані на південно-західній пасивній окраїні
Євразійської плити, однак в кінці нижньої крейди розпочалась колізія континенту
Євразії з мікроплитою Панонії-Трансільванії (ларамійські рухи альпійської
складчастості). У Карпатській області встановились умови стиску та полога
субдукція Євразійської плити під Панонсько-Трансільваньську мікроплиту.
Тектонічні процеси активізувалися в кінці палеогену (савські рухи альпійської
складчастості). Тоді ж в результаті колізії і пологої субдукції при закритті
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басейнів (Хаин, Ламизе, 1995), породи були втягнуті у тектонічні рухи та увійшли
до складу Мармароського покриву. В продовж кінця палеогену-неогену
активізація тектонічних процесів (савські та штирійські рухи альпійської
складчастості) призвела до поглинання субстрату Карпат у зону субдукції та
формування (скальпованих) покровів флішу північно-східної вергентності та
встановлення сучасного положення порід у Мармароському покрові Карпат.
Північно-східніше від Мармароського масиву на українській території та
масиву Родна і Буковинських покровів на території Румунії ширина Східних
Карпат найвужча. Тут також найвужчий і Передкарпатський прогин. Очевидно, це
спричинено піднятим сектору автохтону (основи) цих елементів. Навпроти цієї
частини Карпат розташований клиноподібний виступ Подільського блоку
платформи, який будучи упором під час формування насувних покривів Карпат,
зумовив таке підняття. У зв’язку з цим можна прогнозувати, що основа масиву
буде залягати на глибинах, доступних для буріння і запропонувати буріння
параметричної свердловини 1-Великий Бичків глибиною 6000 м для пошуку
вуглеводнів під Мармароським масивом (Рис. 3.5).
Зазначенні геодинамічні умови формування масиву відповідають зональності
розміщення родовищ металів, пов’язаних з зонами субдукції, за якою ближче до
зони субдукції повинні бути родовища міді, потім золота, молібдену, поліметалів
тощо [Волошин А.А., 1981]. Це характерно для Закарпатського прогину і
Мармароського масиву. Відомі Беганьське поліметалічне родовище, Мужіївське
родовищ золота в зоні Брегівських горстів, Сауляцьке родовище золота у
Рахівському виступі. Безперечно, що перспективною територією для відкриття
родовищ золота та поліметалів є Чивчинський рудний район.
Велике значення для розуміння геологічної будови Мармароського кристалічного
масиву і зони Мармароських скель мали геологічні зйомки масштабу 1:50000 та
1:25000 виконані в Рахівському масиві А.А. Волошиним (1971) та Мацьківим Б.В.
(1984), а в Чивчинському масиві Кардашом В.Т. (1968) та Ващенком В.А.
(1985)(Рис. 3.3). Підготовлена до друку карта масштабу 1:50000 (Ващенко В.А.).
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Рис. 3.5. Геологічний профіль по лінії Лопушна-Рахів-Солотвино (за матеріалами ТП ДГП
«Західукргеологія», автори: Кузовенко В.В., Шлапінський В.Є., Крупський Ю.З.)
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Висновок.
1. Стратиграфія Мармароського масиву і його тектонічна будова вивчалися
багатьма дослідниками і до теперішнього часу трактуються по різному. Це
насунутий тектонічний елемент і найбільш припіднятий та виведений на денну
поверхню, а в результаті фаз альпійської складчастості, дещо пересунутий до
північного сходу. Причиною підняття масиву є високе положення тут
автохтонних платформових комплексів під ним. Подальшому пересуванню його
до північного сходу перешкодив виступ Подільського блоку платформи.
2. Аналіз геологічної будови Чивчинського масиву показує, що основні
поперечні

порушення

проходять

по

долинах

потоків:

Добрин,

Альбін,

Попадинець, Лостун, Чемірний, Перкалаб, ріки Чорний Черемош. Вузли
пересічення цих поперечних порушень з поздовжніми, є основними шляхами
міграції глибинних флюїдів в тому числі і термальних розчинів. Саме з цими
місцями слід пов’язувати пошуки корінних родовищ золота та поліметалів.
Мармароський масив потенційно багатий на тверді корисні копалини
зокрема і золото. Є підстави очікувати, що під покривом масиву можуть бути і
поклади вуглеводнів, а детальне пізнання його геології має важливе значення для
поглиблення знань про геологічну будову усіх Карпат. Тут слід провести
додаткові геофізичні та регіональні сейсмічні дослідження.
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РОЗДІЛ 4
МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД ГІДРОТЕРМАЛІТІВ ЧИВЧИНСЬКОГО
РУДНОГО РАЙОНУ
4.1. Загальна характеристика рудних комплексів ЧРР
У Чивчинському рудному районі за даними [73] можна вирізнити наступні
мінералогічні парагенезиси (комплекси) порід у хронологічному порядку
утворення.
Колчеданно-поліметалевий рудний комплекс, який включає колчеданні,
мідноколчеданні, колчеданно-поліметалеві руди в кристалічних сланцях, що
утворюють разом з ними єдину металогенічну колчеданно-поліметалеву
формацію Східних Карпат. У відношенні генезису цих руд існує багато
суперечностей [8, 71,73, 74], але загалом дослідники групують їх у три основні
різновиди:

сульфідні

руди,

що

представляють

собою

гідротермальні

післяметаморфічні утворення; сульфідні поклади, що зазнали регіонального
метаморфізму;

сульфідні

руди,

що

генетично

зв’язані

з

регіональним

метаморфізмом. Із приведених точок зору на генезис колчеданних покладів у
Чивчинському рудному районі повністю виключається перше, оскільки їй
суперечить стратиграфічне і структурне положення, форма рудних тіл,
особливості мінерального складу. Дві інші точки зору найвірогідніше треба
об’єднати в одну, бо формування сульфідних руд колчеданно-поліметалевого
комплексу тісно пов’язане з первинним утворенням всіх осадово-вулканогенних
відкладів, з подальшим метаморфізмом, тобото вони є полігенними утвореннями.
Генетична спорідненість цього комплексу є в тому, що руди, які входять у його
склад, мають одне джерело походження. Головним першоджерелом рудної
речовини (S, Fe, Cu, Pb, Zn) були порівняно глибинні мінеральні розчини, що з
охолодженням формували пластові колчеданні поклади, а також невеликі
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прожилкові

виділення.

Якщо

розглядати

сульфідні

руди

колчеданно-

поліметалевого комплексу як утворення, повязані з вулканогенно-осадовими
процесами, то їх вік співпадає з віком формування вміщуючих порід – нижній
палеозой. Це корелює з абсолютним віком за свинцем (500 млн. років), отриманим
для руд із родовища Лешул Урсулуй, Румунія [71].
Барит-поліметалевий рудний комплекс у Чивчинських горах має обмежене
поширення (Лостун, Перкалаб). Разом із аналогічними рахівською і румунською
частинами масиву, імовірно, утворюють поліметалеву формацію Східних Карпат.
Приуроченість поліметалевих руд до зон тектонічних порушень, у яких уламки
метаморфічних

порід

зцементовані

кварц-барит-карбонатним

матеріалом,

свідчить про їхній післяметаморфічний гідротермальний генезис. Безперечно, що
поліметалеві рудопрояви є молодшими від руд колчеданно-поліметалевого
комплексу; їх формування відбувалося після основного етапу метаморфізму.
Вивчення мінеральних парагенезисів і взаємовідношення між мінералами в баритполіметалевому рудному комплексі свідчить про стадійність гідротермального
мінералоутворення, що супроводжувалося тектонічними рухами. Ця стадійність
виражається у наступних виділеннях мінеральних асоціацій (кварц-барит-галенітсфалерит; халькопірит і пірит-сидерит-анкерит), які формувалися на тлі
поступового зниження температури.
В проявах Добрин, Альбин, Лостун, Мокрин, Попадинець встановлено такі
рудні мінерали як пірит, халькопірит, галеніт, що наявні майже в усіх точках
мінералізації. Сфалерит відсутній в проявах Мокрин і Попадинець. В прояві
Альбин, окрім піриту, халькопіриту, галеніту, є ще і арсенопірит. А в прояві
Лостун долучається ще і піротин. Ці два прояви за наявністю зазначених
сульфідів є найглибиннішими щодо синрудної палеоповерхні. Серед нерудних
мінералів найпоширенішими є кварц, кальцит, хлорит, слюда, польові шпати.
Виконані дослідження особливостей мінеральних параґенезів рудопроявів
породних комплексів ЧРР дають можливість порівняти їх з Рахівським рудним
районом,

де

знаходиться

золоторудне

родовище

Сауляк,

ймовірно,

метаморфогенно-гідротермального класу (М. М. Павлунь, 2015), що пов’язане з
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метаморфічним фундаментом. Це дає підстави, разом з власними матеріалами
досліджень, спрямовувати розшукові роботи на корінний тип золотоносності
формації середніх глибин в Чивчинах.
У ЧРР головні мінеральні об’єкти – це прояви графітових (Альбін,
Попадинець та ін.) і манганових родоніт-родохрозитових руд (Прелучний), а
також стратиформних колчеданових (пірит-марказитових), мідноколчеданових
(пірит-халькопіритових) і колчеданово-поліметалевих ( пірит-галеніт-сфалеритових) руд ( Прелуки, Чемурний, Перкалаб та ін.).
Тут жильні утворення за складом поділяють на наступні типи: у
метаморфічному комплексі – кварцові, кварц-польовошпатові, кварц-гранатові,
баритові, карбонатні, епідотові і амфібол-азбестові; в мезозойських вивержених
породах – кварцові, хлоритові, альбітові, епідотові, карбонатні, хризотилазбестові та змішаного складу [78].
Кварцові і кварц-польовошпатові жильні утворення найбільш поширенні в
метаморфічному комплексі. Вони зазвичай мають лінзовидну форму, рідше
трапляються у вигляді пошарових виділень з пережимами та роздувами.
Здебільшого вони згідні зі сланцюватістю або гнейсовидністю порід. Коли вмісні
породи зім’яті у складки, жили повторюють їх, при цьому в замках складок
товщина

прожилків

збільшується.

Потужність

кварцових

і

кварц-

польовошпатових жил коливається в межах від 1–3 до 5–10 см, рідше досягає 30–
50 см, іноді 1,5–2 м. Знахідки по долинах рік крупних кварцових глиб з
максимальними розмірами 3×2 м свідчить про наявність в досліджуваному районі
більш потужніших жильних утворень в корінному заляганні. Головним мінералом
жильних утворень цього типу є кварц. Альбіт присутній не завжди, хоч
максимальна кількість його в жилах сягає інколи 30–40 %. Із другорядних
мінералів рідко трапляється мікроклін, темно-коричневі пластинки біотиту, зелені
чешуйки хлориту, та рідше зерна і дрібненькі прожилки кальциту. Трапляються у
кварцових і кварц-альбітових жилах вкраплення чи прожилки сульфідної
мінералізації (пірит, халькопірит, та ін.). Досить часто в цих жильних утвореннях
є пустоти вилуговування, місцями виповнені гідроксидами заліза та марганцю, які
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нерідко виділяються по тріщинах. Із акцесорних мінералів присутні: циркон,
монацит, гранат, турмалін, рутил [71].
Нами детально вивчалися жильні утворення Чивчинського рудного району.
Часто кварцові жили відмічаються і серед мезозойських вивержених порід.
Потужність їх непостійна, від мікроскопічних прожилків до жил потужністю до
0,5 м. Такі жили розсікають діабази та діабазові порфіри на горі Чивчин.
Кварц-гранатові жильні утворення (гондити). На лівому схилі р. Перкалаб
біля плотини відслонюється жилоподібне тіло кварц-гранатового складу серед
сильно окварцьованих сланців і кварцитових туфоїдів, що пронизані великою
кількістю лінзовидних і жильних виділень сірувато-білого кварцу. Залягання тіл
згідне з вмісними породами. Для них властиві роздуви та пережими, максимальна
товщина до 80 см. Кварц-гранатове жильне тіло і вмісні породи сильно розбиті
тріщинами, що покриті з поверхні чорною чи буровато-чорною кіркою оксидів і
гідрооксидів марганцю. При цьому виникають брекчійовані участки. Місцями
наявні порошкуваті виділення оксидів і гідрооксидів марганцю, що виникають за
рахунок окислення марганцевого гранату. Дослідження показали, що головним
мінералом даного жильного тіла є кварц і марганцевий гранат. Кварц утворює
суцільні виділення та прожилки, що складаються із зерен різної форми і
величини. Гранат представлений суцільними виділеннями і окремими кристалами
або їх агрегатами, що розсіяні в кварцовій масі. Другорядні мінерали – мусковіт,
біотит, хлорит та ін. По тріщинах спостерігаються виділення рудних мінералів. За
складом вони подібні до марганцевих силікатних руд і відрізняються від них
повною відсутністю карбонатного матеріалу, а також наявністю в силікатній
частині тільки кварцу та гранату. Такі породи відомі під назвою гондитів (Fermor,
1927; Lee, 1962) [ 71].
Карбонатні жильні утворення теж поширені, але не утворюють значних
скупчень. У більшості випадків представлені тонкими прожилками від перших
міліметрів до 5–10 см, рідше трапляються жили потужністю 15–20 см, які у
окремих випадках сягають 70–80 см. Жили полімінеральні.
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У метаморфічному комплексі жильні утворення карбонатів приурочені до
зон тектонічних порушень, у яких метаморфічні породи перетворені у брекчію,
сцементовану карбонатним, кварц-карбонатним та кварц-барит-карбонатним
матеріалом. Такі брекчійовані породи широко розвинені у верхів’ях рік Альбін,
Лостун, Перкалаб та ін. За складом кварц-анкеритові, барит-анкеритові,
сидеритові, родохрозитові, кварц-кальцитові і кальцитові жильні утворення [71].
Нами вивчалися жильні утворення вказаних рудопроявів, на які накладена
сульфідна мінералізація. Також детально досліджено кристали кварцу із
рудопроявів Чивчинського рудного району. Кварц (SiO2) у породах Чивчинського
і Рахівського рудних районів Українських Карпат дуже поширений, зокрема у
кварцитах, кристалічних сланцях, гнейсах, порфіроїдах, туфоїдах, порфіроїдних
гнейсах, жильних утвореннях, серед яких є також і мономінеральні, а частіше
полімінеральні утворення, що супроводжуються поліметалевим зруденінням.
Досить різноманітна форма проявів і морфологія кварцу у Карпатській
мінералогічній провінції загалом. Але щодо метаморфічних і магматичних порід
Мармароського масиву, то кварц представлений зернистими, лінзоподібними і
прожилковими виділеннями, розмір яких від сотих частинок міліметра до 0,5 мм.
Поширені також кварцові жильні тіла моно- та полімінеральні, нерідко з
сульфідною мінералізацією [79].
Щодо хімічного складу кварцу, (рентгенфлюоресцентний метод) і за
дослідженнями багатьох вчених з’ясовано, що у кварці дуже мало ізоморфних
домішок: ізоморфно у кварці можуть бути Al, Fe, Ti, Ge, Li, K, Na, Ga, W.
Зазвичай їхній вміст не перевищує 0,1 %. У кварці із Чивчинських гір виявлено
Al, Ва, Fe, Ca, Mg, Na, Cu, Mn, Ti, W, Ga, Pb, Zn, Be, Zn. Кварц також вивчався
методом ІЧ-спекстроскопії (Матковский О.И. и др., 1987), з якими асоціює золоте
зруденіння в Мармароському масиві. Для білого кварцу фіксують смуги з
максимумами поглинання 2 150 і 2 360 см-1, пов’язані з власними коливаннями
гратки кварцу, а також смуги поглинання з максимумами 2 880 та 3 020, 3 050 см1

, пов’язані з коливаннями С-Н зв’язків, зумовлених наявністю у кварці органічної

речовини. Дифузна смуга в інтервалі 3 200 та 3 700 см-1, пояснюють наявністю
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різних форм води у структурі мінералу. Оскільки кварц є дуже стійкий практично
за будь яких геологічних умов, він зберігає сліди минулих процесів його
утворення і перетворення у вигляді різноманітних флюїдних включень у ньому. У
сірому кварці фіксують, окрім описаних, смуги поглинання з максимумами за
2 360 та 2 390 см-1, пов’язані з коливанням молекул СО2, про що детально описано
в шостому розділі роботи.
4.2. Характеристика рудопроявів ЧРР
Рудопрояв Добрин.
Рудопрояв Добрин знаходиться в басейні р. Добрин, що є лівим допливом р.
Чорний Черемош і знаходиться в північно-західній частині району. Він бере свій
початок із багаточисельних дрібних витоків, розміщених на південно-західному
схилі гори Чивчин. Загальна протяжність річки 8 км. Річка приймає в себе велику
кількість дрібних гірських ручаїв.
Відслонення гірських порід в басейні р. Добрин досить погане. Звичайних
відслонень дочетвертинних порід дуже мало. Переважно поширені в басейні
відклади флішу, що складаються із глинистих сланців і пісковиків зім’ятих в
складки північно-західного простягання. Найдавнішими серед відкладів флішу є
чорні глинисті сланці і темні пісковики [79]. Кристалічні породи палеозою
виходять на порівняно невеликій площі в витоках р. Добрину і на вершині гори
Чолакін. Вони представлені слюдистими сланцями і кварцитами. Вершина гори
Чивчин складена ефузивними породами – діабазами і спілітами. На північнозахідному схилі гори Чивчин невеликими пятнами розвинуті юрські вапняки,
котрі покриваються спілітами.
Найбільше поширені мінерали в рудопрояві Добрин це пірит, халькопірит,
галеніт та ін. (табл. 4.1).
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Таблиця 4.1
Мінерали гідротермалітів рудопрояву Добрин:
Рудні мінерали

Нерудні мінерали

Пірит
Халькопірит
Галеніт
Сфалерит
Піротин

Кварц
Хлорит
Слюда
Польовий шпат
Кальцит
Алуніт

Рис.4.1. Фотографії взірцівї з рудопрояву Добрин.

Рудопрояв Альбин.
Рудопрояв Альбин розташований у басейні р. Альбин, є лівим допливом
р. Чорний Черемош, що знаходиться в північно-західній частині району
досліджень. Бере свій початок на схилі гори Сулигул і південно-західному схилі
гори Чивчин. Загальна довжина річки 9 км. Протікає в мередіальному напрямку з
півдня на північ. Поздовжній профіль долини р. Альбин крутий – від витоків до
русла пониження на 200 метрів, течія дуже швидка. Вниз по течії долина
поступово розширюється. Схили долини випуклі, в нижній частині круті, рідше
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обривисті, місцями покриті невеликими осипами зруйнованих корінних порід.
Відслонення порід дуже погане. Звичайні виходи дочетвертинних порід
приурочені головним чином до нижньої частини схилів.
Найбільше поширені в басейні р. Альбин відклади крейдяного флішу,
представленого пісковиками і глинистими сланцями. На вершині гори Сулигул
невеликими

формуваннями

виходять

крупногалечникові

конгломерати.

Палеозойські відклади представлені слюдистими сланцями, кварцитами та
вапняками, що залягають у витоках р. Альбин і не мають великого поширення.
Найбільше поширення мають юрські вапняки, невеликі тіла яких відмічаються на
східному схилі горі Чивчин і на горі Сулигул. Вапняки прорвані ефузивними
породами – спілітами, котрі добре послідковуються на г. Чивчин та Сулигул [71].
На рудопрояві Альбин виявлено пірит, халькопірит, галеніт та ін. (табл.4.2).
Таблиця 4.2.
Мінерали гідротермалітів рудопрояву Альбин:
Рудні мінерали
Пірит
Халькопірит
Галеніт
Сфалерит
Арсенопірит

Нерудні мінерали
Кварц
Слюда
Хлорит
Кальцит
Польовий шпат
Монтморилоніт
Цеоліт
Гіпс
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Рис.4.2. Фотографії взірців з рудопрояву Альбин.
Рудопрояв Лостун.
Рудопрояв Лостун знаходиться в басейні річки Лостун, що теж є лівим
допливом р. Чорний Черемош. Вона бере свій початок із витоків, що стікають із
Чивчинських гір. Загальна протяжність річки близько 7 км.
Відслоненність гірських порід в басейні р. Лостун середня. Виходи
дочетвертинних порід приурочені до нижньої частини схилів долин, рідше
відмічаються у верхній частині схилів і водорозділах.
Більшим поширенням в басейні р. Лостун користуються метаморфічні
породи палеозою, що складаються із кристалічних сланців, кварцитів і частково
гнейсів. Вони складають західний схил між річками Лостун і Баласинув і всю
західну частину басейну. В південній частині палеозойські кристалічні породи
контактують з породами крейдяного флішу, глинистими сланцями і пісковиками,
що складають весь басейн.
Рудопрояв приурочений до хлорит-кварцових і серицит-хлорит-кварцових
сланців нижньої світи діловецького комплексу, де формує брекчійовані породи та
баритові, барит-кварцові і кварц-барит-карбонатні жильні утворення. Свинцевоцинкові мінерали тут парагенетично пов’язані з процесами баритизації, тому їх
зачислено до барит-поліметалевого рудного комплексу. Головні рудні мінерали –
це галеніт, пірит, сфалерит, халькопірит, та ін, (табл.4.3), які утворюють такі
мінеральні асоціації: (від ранніх до пізніх): хлорит-кварцову, серицит-кварцову,
серицит-хлорит-кварцову, пірит-кварцову, пірит-галеніт-сфалеритову, піротин72

халькопірит-кварцову, кварц-карбонат-баритову. Рудні мінерали утворюють
дрібні вкраплення (до 0,5 мм), гнізда та тонкі прожилки різного розміру ( від 0,1
до 2,5–3,5 мм). У природніх відвалах рудопрояву знайдено уламки рудних тіл, у
яких окремі виділення галеніту сягають до 5 см, халькопіриту до 3–4 см, піриту до
2–3 см. [65]. Детально досліджено пірит, що поширений не тільки у рудних тілах,
а й у вмісних породах. Зокрема, у вмісних породах цей мінерал утворює
вкраплення у вигляді окремих кристалічних індивідів (розміром до 7 мм) та
виділень неправильної форми (розміром до 10–15 мм). У кварцових жилах пірит
тяжіє до їхніх зальбандів, однак трапляється також у вигляді вкраплень, тонких
прожилків та неправильних за формою виділень [65].
Таблиця 4.3
Мінерали гідротермалітів рудопрояву Лостун:
Рудні мінерали
Пірит
Галеніт
Сфалерит
Халькопірит
Піротин
Арсенопірит

Нерудні мінерали
Кварц
Хлорит
Серицит
Карбонати
Польові шпати
Барит
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Рис.4.3. Фотографії взірців з рудопрояву Лостун.
Рудопрояв Мокрин
Рудопрояв Мокрин знаходиться в басейні р. Мокрин, що є лівим допливом р.
Чорний Черемош, що бере свій початок на північно-західному схилі Чивчинських
гір. Протікає з південного-заходу на північний-схід довжиною 5 км, з крутими
схилами. В річку впадає багато дрібних потічків. Відслоненність погана, виходи
дочетвертинних відкладів приурочені до нижніх частин схилів.
В басейні річки переважно розвинені породи флішу, що представлені
глинистими сланцями і пісковиками, що зім’яті в складки північно-західного
простягання. Другорядне поширення тут має метаморфічний комплекс порід
палеозою, які представлені кристалічними сланцями і кварцитами. Серед рудних
мінералів відомі пірит, халькопірит, галеніт, але найбільш поширеним є пірит, у
рудних тілах і у вмісних породах, та має різні форми виділення. Найбільше
поширені рудні мінерали в рудопрояві Мокрин – пірит, халькопірит, галеніт (табл.
4.4).
Таблиця 4.4
Мінерали гідротермалітів рудопрояву Мокрин:
Рудні мінерали
Нерудні мінерали
Пірит
Кварц
Халькопірит (мало)
Кальцит
Галеніт (мало)
Хлорит
Слюда
Польові шпати
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Рис.4.4. Фотографії взірців з рудопрояву Мокрин.
Рудопрояв Попадинець
Рудопрояв Попадинець знаходиться в басейні р. Попадинець, що є лівим
допливом р. Чорний Черемош, що бере свій початок на північно-західному схилі
гори Чивчин. Протікає р. Попадинець з південного-заходу на північний схід,
довжина річки близько 8 км. Має круті схили. В річку впадає багато дрібних
потічків. Відслоненність корінних порід середня, виходи дочетвертинних порід
приурочені до нижньої частини схилів.
В басейні річки переважно розвинені породи флішу, що представленні
глинистими сланцями і пісковиками, зім’ятими в складки північно-західного
простягання. Другорядне розкриття має метаморфічний комплекс порід палеозою,
що складається із кристалічних сланців і кварцитів. Ці породи складають
південно-східну частину даного басейну (а також р. Лостун та урочища Мокрин і
невеликими тілами виходять на поверхню гори Альбин).
Рудні мінерали представлені піритом, галенітом та ін. (табл. 4.5).
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Таблиця 4.5
Мінерали гідротермалітів рудопрояву Попадинець:
Рудні мінерали

Нерудні мінерали

Пірит
Халькопірит
Галеніт

Кварц
Кальцит
Хлорит
Слюда

Рис.4.5. Фотографії з рудопряву Попадинець.
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Таблиця 4.6
Поширення рудних мінералів в рудопроявах Чивчинського рудного району.
(Марусяк В.П, 2016.)
Рудні
мінерали

Рудопрояви
Добрин

Альбин

Лостун

Мокрин

Попадинець

Пірит

+

+

+

+

+

Халькопірит

+

+

+

+

+

Галеніт

+

+

+

+

+

Сфалерит

+

+

+

–

–

Арсенопірит

–

+

+

+

–

Піротин

+

+

+

-

–
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Висновок
1. Відносно генезису колчеданно-поліметалевої формації у Чивчинському
рудному районі це сульфідні поклади, що зазнали регіонального метаморфізму і
сульфідні руди, які генетично повязані з регіональним метаморфізмом.
2. Першоджерелами рудної речовини були порівняно глибинні мінеральні
розчини.
3. Руди колчеданно-поліметалевого комплексу формувалися після основного
етапу метаморфізму в нижньому палеозої.
4. Визначено основні рудні і нерудні мінерали в точках мінералізації та
рудопроявах в ЧРР. В рудопроявах Добрин, Альбин, Лостун, Мокрин,
Попадинець в Чивчинському рудному районі встановлено такі рудні мінерали як
пірит, халькопірит, галеніт, що присутні в усіх рудопрявах. Сфалерит відсутній в
рудопроявах Мокрин і Попадинець. В рудопрояві Альбин окрім піриту,
халькопіриту, галеніту присутній ще і арсенопірит. А в рудопрояві Лостун
присутній ще і піротин. Серед нерудних мінералів встановлено кварц, кальцит,
хлорит, слюда, польові шпати та ін.
5. Детально вивчені жильні утворення та кристали кварцу із проявів
гідротермалітів.
6. Підтверджується обгрунтування розшукових робіт на корінний тип
золотоносності середніх глибин в Чивчинському рудному районі.
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РОЗДІЛ 5
МІНЕРАЛОГО-ФІЗИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЛЬФІДНИХ МІНЕРАЛІВНАПІВПРОВІДНИКІВ
На великій кількості взірців вивчено термоелектричні властивості мінералівнапівпровідників із рудопроявів Чивчинського рудного району.
Пірит (FeS2) – поширений рудний мінерал, колчеданних, золоторудних і
інших сульфідних рудопроявів, де він бере участь в мінеральних асоціаціях всіх
стадій мінералоутворення. Близько 90% сульфідної сірки в земній корі закладено
в піриті. В даний час вже накопичений великий матеріал щодо типоморфних
властивостей піриту. Їх дослідженню присвячено цілий ряд статей та монографій
[23; 24; 31; 89; 90; 96; 103; 105; 112; 27; 48; 117; 54; 58; 60; 61; 62; 63; 64; 65]. На
території України невідомі крупні скупчення сульфідних руд чи сульфіднонікелевих мінералів. З іншого боку пірит – поширений мінерал України. Пірит
виявлений у всіх геолого-структурних районах і геологічних (в тому числі
рудних) формаціях, але не утворює значних скупчень [90].
Пірит у Чивчинському рудному районі досліджено з сульфідизованих
кварцових жил. Він поширений не тільки у кварцових жилах та прожилках, а й у
вмісних породах. Піриту притаманне велике розмаїття форм та виділень.
Найпоширеніші габітусні форми виділення це куб {100}, пентагондодекадр {210}
та рідше октаедр {111} (рис. 5.1).

2

1

3

Рис. 5.1. Найпоширеніші габітусні форми виділення піриту в Чивчинському рудному районі
(1 – куб, 2 – пентагондодекаедр, 3 – октаедр).
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Рудопрояв Добрин
У межах рудопрояву Добрин пірит найчастіше трапляється у вигляді
кристалів (Рис. 5.2.), габітусна форма яких визначена гранями куба (буває часто
деформованою). Його кристали інколи мають блокову поверхню граней, однак
частіше на їх гранях є «віцинальне штрихування» – зародження граней пентагондодекаєдра.

Рис. 5.2. Кристалики піриту із рудопрояву Добрин, виявленні підчас досліджень на
електронному мікроскопі – мікроаналізаторі РЕММА-102-02.

Менше поширені кристали, що мають форму пентагондодекаедра та
комбіновані, визначені комбінацією куба і пентагондодекаедра. Трапляються
мономінеральні прожилки піриту товщиною до 0,5 см, та протяжністю 5 см. Ці
ранні виділення піриту (піриту-I) крихкі і інтенсивно катаклазовані та подрібнені.
Їх часто перетинають пізніші прожилки кварцу, який тісно асоціює з пізнішими
виділеннями піриту (піриту-II). Загалом габітус піриту-II визначений гранями
пентагондодекаедра. Однак зазначимо, що їхня морфологія часто буває
спотвореною.
Загальні значення термо-ЕРС піриту із рудопрояву Добрин коливається в
межах +50 до +950 мкВ/град. Дослідження піриту-I кубічного габітусу у
внутрішніх ділянках кристалу та на його поверхні коливається в межах від +780
мкВ/град до +100 мкВ/град. Для піриту-I (куба) числові термо-ЕРС вектори від
внутрішніх ділянок та до його поверхні спрямовані від високих значень термо80

ЕРС діркової провідності в бік низьких значень діркової провідності. Дослідження
піриту-II пентагондодекаедричного габітусу коливається від +80 до +580
мкВ/град. Для піриту-II (пентагондодекаедра) числові термо-ЕРС вектори
спрямовані в бік вищих значень діркової провідності (див. дод. 8,9,10).

Рис. 5.3. Термо-ЕРС на різних ділянках кубоїда піриту рудопрояву Добрин:
1 – у внутрішніх ділянках кристала; 2 – на плоскій грані кубоїда; 3, 5 – на «гранях спільного
росту»; 4 – на грані, що має блокову будову.
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Рис. 5.4. Термо-ЕРС піриту-ІІ рудопрояву Добрин: а – у внутрішніх ділянках кристала; б – на
гранях деформованого пентагон-додекаедра.

Рис. 5.5 Гістограма розподілу значень термо-ЕРС піриту (п-кількість замірів, L-значення
коефіцієнта термоелектричного потенціалу) рудопрояву Добрин (4650 замірів).
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Рис. 5.6. Зміна розмахів вибірок (РВ) та середніх значень (Lсер) термо-ЕРС піриту (куба) від
внутрішніх ділянок кристалу до зовнішніх рудопрояву Добрин.

Рис. 5.7. Зміна розмахів вибірок (РВ) та середніх значень (Lсер) термо-ЕРС
піриту(пентагондодекаедра) від внутрішніх ділянок кристалу до зовнішніх рудопрояву Добрин.

83

Для рудопрояву Добрин, габітус і обрис кристалів кварцу і морфологія
граней добре дослідженні на багатьох зразках. Зазвичай, кристали кварцу мають
призматичний, ромбоедричний та призматично-ромбоедричний габітус. (Рис. 5.8.)

Рис. 5.8. Морфологія кристалів кварцу з рудопрояву Добрин, виявленні підчас досліджень на
електронному мікроскопі – мікроаналізаторі РЕММА-102-02.
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Рудопрояв Альбин
Пірит рудопрояву Альбин визначений гранями куба. Розміри кристалів
перевищують 1,5 мм. Вони мають добре виражене штрихування на гранях.
Частіше трапляються кристали піриту, габітусні форми яких визначені гранями
пентагондодекаєдра. Розміри їхні коливаються від 0,5 до 2,0 мм.
Загальні значення термо-ЕРС піриту коливається від -430 до +610 мкВ/град.
Значення термо-ЕРС піриту пентагондодекаедричного габітусу від внутрішніх до
зовнішніх частин кристалу коливається від -80 до -420 мкВ/град. Для піриту
пентагондодекаедричного габітусу числові термо-ЕРС вектори спрямовані в бік
зменшення електронної провідності. Значення термо-ЕРС піриту кубічного
габітусу від внутрішніх до зовнішніх частинах кристалу коливається від +190 до
+520 мкВ/град. Для піриту кубічного габітусу числові термо-ЕРС вектори
спрямовані в бік зменшення діркової провідності (див. дод.11).

Рис. 5.9. Гістограма розподілу значень термо-ЕРС піриту рудопрояву Альбин (1350 замірів).
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Рис. 5.10 Зміна розмахів вибірок (РВ) та середніх значень (Lсер) термо-ЕРС піриту
(пентагондодекаедра) від внутрішніх ділянок кристалу до зовнішніх рудопрояву Альбин.

Рис. 5.11. Зміна розмахів вибірок (РВ) та середніх значень (Lсер) термо-ЕРС піриту(куба) від
внутрішніх ділянок кристалу до зовнішніх рудопрояву Альбин.
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Рудопрояв Лостун
Пірит- I – поширений у складі рудних тіл та у вмісних породах і є одним із
найраніших сульфідів. Порівняно з піритом-II ця генерація піриту поширена
обмеженіше, однак трапляється частіше, ніж інші сульфіди (зокрема, галеніт та
халькопірит). Цей мінерал трапляється переважно у вигляді монокристалічних
утворень, які часто подрібнені й кородовані пізніми виділеннями піриту-II.

Рис. 5.12. Кристалики піриту із рудопрояву Лостун, виявленні підчас досліджень на
електронному мікроскопі – мікроаналізаторі РЕММА-102-02.

Загалом загальні значення термо-ЕРС піриту коливається від -500 до +980
мкВ/град. Значення піриту-I засвідчує, що у напрямі від центральних ділянок
кристалів пентагондодекаедричного габітусу до їхньої поверхні термоелектричні
властивості суттєво змінюються. Зокрема центральні ділянки кристалів піриту- I
мають електронну провідність, тоді як їхні грані мають винятково діркову
провідність. Такі суттєві зміни знаку і величини термоелектричних властивостей
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від центральних ділянок кристалів до периферії найімовірніше зумовлені зміною
елементів-домішок у кристалічній градці. (Рис. 5.13).

Рис. 5.13 Гістограма розподілу значень термо-ЕРС піриту рудопрояву Лостун (5000 замірів).

Рис. 5.14. Термо-ЕРС вектори зміни середніх значень піриту (пентагондодекаедра) від
внутрішніх ділянок кристалу до зовнішніх рудопрояву Лостун.
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Пірит-II має класичний жовтий, іноді світло-жовтий колір. Його кристали
бувають озалізненними. Серед виділень піриту-II переважають монокристали, а
також трапляються зростки, агрегати та прожилки різної форми та розміру (від 0,2
до 1,5 мм). Зазначимо, що переважно у кварц-карбонатних прожилках кубічні
кристалу піриту-II мають добре виражене штрихування на гранях. Його
зародження в асоціації з галенітом чи халькопіритом у розрізі мають вигляд
тонких прожилків чи виділень неправильної форми.
Результати дослідження термоелектричних властивостей піриту-II свідчать,
що цей мінерал має тільки діркову провідність. Усі значення термо-ЕРС
коливаються від +200 до +650 мкВ/град. (див.дод.12, 13). Значення піриту-II
засвідчує, що у напрямі від центральних ділянок кристалів кубічного габітусу до
їхньої поверхні термоелектричні властивості змінюються від низьких значень
діркової провідності до вищих, тобто у цьому випадку простежують тільки
кількісні зміни значень термо-ЕРС (Рис. 5.15).

Рис. 5.15. Термо-ЕРС вектори зміни середніх значень піриту у напрямі від внутрішніх ділянок
кристалів кубічного габітусу до зовнішніх рудопрояву Лостун.
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Рис. 5.16. Пірит (октаедри та ускладні форми) із рудопрояву Лостун, виявленні підчас
досліджень на електронному мікроскопі – мікроаналізаторі РЕММА-102-02.

Слід зазначити, що в рудопрояві Лостун також виявлені октаедричні
кристалики піриту, які ускладнені більш складними формами (Рис. 5.16). На
деяких гранях цих кристалів можемо спостерігати штрихуватість. Досліджено
термо-ЕРС цих кристаликів (див.дод.14).
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Рис. 5.17. Генеральні вибірки значень термо-ЕРС піриту (октаедри) з рудопрояву Лостун.

Рудопрояв Мокрин.
Габітусна форма їх куб та пентагондодекаедр (Рис. 5.18) однак зазначимо, що
їхня морфологія іноді спотворена асиметрією середовища. Також трапляються
мономінеральні прожилки піриту протяжністю 3–5 см. Їх часто перетинають
пізніші прожилки кварцу, який тісно асоціює з пізніми виділеннями кварцу.
Розміри кристалів піриту не перевищують 3–4 мм.
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Рис. 5.18. Кристалики піриту з рудопрояву Мокрин, виявленні підчас досліджень на
електронному мікроскопі – мікроаналізаторі РЕММА-102-02.

Загалом загальні значення термо-ЕРС піриту коливається від -450 до +580
мкВ/град (Дод. Табл. 5.12). Значення термо-ЕРС кристалів кубічного габітусу
коливаються від +100 до +580 мкВ/град. Часто трапляються кристали піриту,
габітусні форми яких визначені гранями пентагондодекаедра. Їхні розміри
коливаються від 0,5 до 3,5 мм. Термо-ЕРС кристалів пентагондодекаедричного
габітусу коливаються від –450 до –100 мкВ/град (Рис. 5.19, та див. дод. 15).

Рис. 5.19. Гістограма розподілу значень термо-ЕРС піриту рудопрояву Мокрин (1700 замірів).
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Рудопрояв Попадинець.
Пірит поширений у кварцових жилах і прожилках, а також у вмісних
породах. Його форми виділення достатньо різноманітні, найчастіше це кристали,
габітусна форма яких визначена кубом (Рис.5.20), пентагондодекаедром та рідше
октаедром. Досить поширені комбінації куба і пентагондодекаедра. Розмір таких
кристалів від 1 до 5 мм, іноді сягає 1 см (дуже рідко). Трапляються мономінеральні прожилки піриту потужністю до 0,5 см і завдовжки 3–5 см.

Рис. 5.20. Кристалики піриту із рудопрояву Попадинець, виявленні підчас досліджень на
електронному мікроскопі – мікроаналізаторі РЕММА-102-02.

Загальні значення термо-ЕРС піриту коливається від –750 до +730 мкВ/град.
Значення термо-ЕРС пентагондодекаєдричного габітусу змінюється від –750 до –
100 мкВ/град., а кубічного габітусу коливається від +100 до +730 мкВ/град. (Рис.
5.21; та див.дод.16).
Отже, у Чивчинському рудному районі виявлено дві генерації піриту, також
слід зазначити, що пірит із Чивчинського рудного району має електронну, діркову
та змішану провідність, а найбільше поширені форми виділення піриту у вигляді
куба, пентагондодекаедра та рідше октаедра.
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Рис. 5.21 Гістограма розподілу значень термо-ЕРС піриту з рудопрояву Попадинець
(1650 замірів).

Пірит першої генерації (пірит-I) є найбільш поширеним мінералом у межах
досліджуваного району. Зазвичай трапляється у кварцових жилах та прожилках. У
Чивчинському рудному районі пірит першої генерації (пірит-I) представлений
кристалами, габітусна форма яких переважно куб (за винятком рудопрояву
Лостун), але іноді зовнішній вигляд кристалу ускладнений різною комбінацією
простих форм та спотворений асиметрією середовища. Такі кристалики піриту
трапляються майже на усіх рудопроявах досліджуваної території. Розмір цих
кристалів близько 0,1–0,5 до 2–4 мм. На гранях кристалів часто зберігається
штрихуватість. Поверхня деяких кристалів повністю вкрита коричневою плівкою
(гетит), тобто повністю окиснені.
Пірит другої генерації (пірит-II) на досліджуваній території трапляється
обмеженіше, ніж пірит першої генерації. Цей мінерал пов'язаний також із
кварцовими жилами, прожилками та вмісними породами. Для піриту другої
генерації (піриту- II) провідною габітусною формою є пентагондодекаєдр, але
слід зазначити, що трапляються і комбіновані прості форми пентагондодекаєдра,
куба, октаедра (зокрема у рудопрояві Лостун), часто також спотворені
(приплюснуті, витягнуті, та інші різноманітні форми).
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Дані термо-ЕРС піриту слугують одним із критеріїв не тільки для виділення
генерацій піриту, про що свідчить відмінність термо-ЕРС між цим генераціями,
але і між їхніми різновіковими зародженнями у межах генерації. Зокрема у
внутрішній і зовнішній частині кристалу піриту.
У Рахівському рудному районі детально досліджений пірит на родовищі
Сауляк та низці рудопроявів: Білий Потік, Камень-Кльовка, Банський, Берлибаш,
Тукало, Марів [126]. Пірит у Рахівському рудному районі виявлено також двох
генерацій (Табл. 5.7)..

Таблиця 5.1
Термоелектричні властивості різновікових генерацій піриту із рудопроявів
Чивчинського рудного райну
(за дослідженнями Марусяк В.П.)
Назва

Діапазон значень

Рудопроявів

термо-ЕРС, мкВ/град

α сер, мкВ/град

Пірит першої генерації
Добрин

від +780 до +100

+504

Альбин

від +610 до +100

+335

Лостун

від +770 до +50

+498

Мокрин

від +580 до +100

+322

Попадинець

від +730 до +100

+410

Пірит другої генерації
Добрин

від +80 до +580

+406

Альбин

від – 90 до –430

–184

Лостун

від –50 до –470

–228

Мокрин

від –100 до – 450

–282

Попадинець

від –100 до –750

–418
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Таблиця 5.2
Термоелектричні властивості різновікових генерацій піриту золоторудних
обєктів Рахівського рудного району
(за дослідженнями Ціхоня С.І.)
Родовище Сауляк та
рудопрояви

Діапазон значень

α сер, мкВ/град

термо-ЕРС, мкВ/град
Пірит першої генерації

Сауляк

від – 520 до +490

–210

Білий Потік

від –540 до +720

+143

Камінь-Кльовка

від –10 до – 250

–115

Банський

від –100 до –280

–180

Марів

від +200 до +810

+454

Пірит другої генерації
Сауляк

від –110 до +680

+290

Білий Потік

від –300 до +700

+351

Камінь-Кльовка

від –50 до +500

+295

Банський

від –400 до +760

+300

Марів

від +20 до +740

+340

Також слід звернути увагу та те, що на термоелектричні властивості піриту
значно впливає кількість елементів-домішок у його складі [107]. У Чивчинському
рудному районі в складі кристалів піриту виявлено невелику різновидність
елементів-домішок – це Ni, Co, Cu, рідше As. Але у складі кварцових
сульфідизованих жилах спостерігаємо набагато більший спектр елементівдомішок, це Ni, Co, Cu, As, Ag, Аu, Mn, Sb, Pb, Zn, Ti, Sn, Sr, Nb та ін. елементи. У
Рахівському рудному районі та, зокрема, на золоторудному родовищі Сауляк у
складі прожилів піриту найбільш поширені такі елементи-домішки як Ni, Co, Cu,
Ag. А на родовищі Сауляк у кристалах піриту поширені Cu, Co, Ni, Ti.
Слід відмітити, що серед сульфідів пірит, маючи великий електронний
потенціал, є переважним осаджувачем золота із розчинів. Позитивно заряджена
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поверхня кристала (р-типу) сорбує комплексні іони золота. Як зазначено,
наявність миш’яку (As) в піриті (як елемента-домішки) підсилює сорбційноколекторську ємність піриту відносно золота [90]. У нашому досліджуваному
районі миш’як (As) присутній у всіх пробах з кварцових жил Чивчинського
рудного району як і Рахівського рудного району. Окрім того на ряді рудопроявів
Чивчинського району присутній мінерал арсенопірит.
Галеніт (PbS) є головним рудним мінералом поліметалевих родовищ і
рудопроявів трьох рудних формацій (С.А. Галий, 1991): галеніт-сфалеритова в
піщано-гинистих і карбонатних породах (рудопрояви Придністеря, Донбасу, ДДЗ
та

Закарпаття);

пірит-галеніт-сфалеритової

в

силікатних

(ефузивних

і

теригенних) породах (родовища і рудопрояви Закарпаття та Нагольного кряжу в
Донбасі);

пірит-галеніт-сфалеритової в силікатних породах

(рудопрояви

Мармароського масиву в Карпатах) [78]. Саме в Донбасі головні концентрації
галеніту пов’язані з поліметалевими і золото-поліметалевими рудами Нагольного
кряжу (Єсаулівське, Нагольно-Тарасівське, Журавське, Бобриківське та інші
родовища та рудопрояви) у яких галенітом складені включення, гнізда, прожилки
і масивні виділення, що виповнюють жили чи їх окремі частини [42].
Саме в Карпатській провінції [27; 12] галеніт виявлений у колчданнополіметалевих і поліметалевих рудах Чивчинського і Рахівського рудних районів
Мармароського масиву, та у золото- і барит-поліметалевих рудах Берегівського й
Біганського рудних полів, а також у ртутних і поліметалевих родовищах та
рудопроявах Вишівського району; галеніт головний мінерал Трускавецького
родовища у Передкарпатті. У рудопроявах Чивчинського району він утворює
вкраплення і гнізда розміром до 5 мм, а також прожилки до 3 мм, у кварцових,
кварц-баритових, карбонатних жилах. В Рахівському районі галеніт представлений лінзами, прожилками, гніздами, рідше – майже мономінеральними
дрібнокристалічними

скупченнями,

що

зазнали

динамометаморфізму

(їх

називають свинчаки). У Берегівському рудному полі галеніт поширений серед
вкраплених, прожилкових і прожилково-вкраплених руд, а у Біганському утворює
вкраплення, гнізда й жили, трапляється у порожнинах. В обидвох полях є
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мономінеральні масивні скупчення галеніту. На Трускавецькому родовищі це
мінерал приурочений до рудних шарів і лінз у глинистій товщі, виповнює
тріщини і прожилки. Поодинокі знахідки його виявлені у кальцитових прожилках
менілітової світи Карпат [78].
Найчастіше формами прояву галеніту є гнізда, жили, вкраплені і масивні
виділення. В майже мономінеральних галенітових свинчаках у метаморфічних
комплексах Рахівського району широко розвинені бластичні утворення, а також
сліди пластичних деформацій. У близько поверхневих поліметалевих рудах
(Берегове, Бігань, Баня та ін.) часто трапляються скелетні й дендритоподібні
виділення галеніту, на ртутному родовищі Боркут трапляються сталактитоподібні
агрегати. В крупнозернистих агрегатах подекуди простежують зональність росту,
яку чітко видно на протравлених поверхнях. Фігури природнього травлення
характерні також для галеніту Берегова в Закарпатті, причому найінтенсивніше
вони виражені на гранях куба. Добре сформовані кристали галеніту порівняно
рідкісні й містяться переважно у порожнинах руд або вмісних породах. Іх
кристаломорфологія проста: зумовлена переважним розвитком куба і октаедра
(Рис.5.22).

Рис. 5.22. Кристаломорфологічні форми галеніту: 1– куб, 2 – октаедр.

Дуже часто у Чивчинському і в Рахівському районі трапляються асоціації
галеніту з піритом і халькопіритом у кварці. Галеніт часто знаходиться у тісній
асоціації із сфалеритом та халькопіритом та піритом. Це свідчить про майже
98

одночасне утворення цих мінералів, причому галеніт у даному парагенезисі
(халькопірит, пірит, сфалерит) є найпізнішими. Також часто галеніт розвивається
по піриту, руйнуючи його зерна або утворює прожилки (Рис. 5.23, 5.24).
Добре сформовані кристали галеніту порівняно рідкісні й містяться
переважно у порожнинах руд або вмісних породах. Їх кристаломорфологія дуже
проста: зумовлена переважно розвитком куба. Це свідчить про майже одночасове
виділення мінералів [78].

Рис. 5.23. Формування галеніту (PbS) по піриту (FeS2), рудопрояв Добрин, виявленні підчас
досліджень на електронному мікроскопі – мікроаналізаторі РЕММА-102-02.
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Рис. 5.24. Формування галеніту (PbS) по піриту (FeS2), рудопрояв Мокрин, виявленні підчас
досліджень на електронному мікроскопі – мікроаналізаторі РЕММА-102-02.

За думкою Н.С. Відякіна (1966), прожилки свіжого галеніту по простяганню
жили окисненого і вилугуваного піриту свідчить про те, що процес окиснення і
вилуговування піриту передував поліметалічній мінералізації. Кристалики
галеніту в асоціації з піритом у кварці рудопрояву Добрин дослідженно термоЕРС.
Значення і знаку термо-ЕРС галеніту із рудопрояву Добрин коливається від –
590 до –280 мкВ/град, середні значення коливаються від –373 до –531
мкВ/град.(див.дод.17).
Термоелектричні властивості галеніту свідчать, що генеральна вибірка
значень термо-ЕРС, варіаційна крива розмаху вибірок та середні значення термоЕРС рудопрояву Добрин є одномодальними (Рис. 5.25). Отримані дані можуть
свідчити

про

порівняно

стабільні

умови

формування

галеніту

з

мінералоутворювальних флюїдів.
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Рис. 5.25.Генеральні вибірки значень термо-ЕРС галеніту з рудопрояву Добрин.

Від’ємні значення знаку термо-ЕРС галеніту свідчать про те, що це глибини
утворення – середні і великі глибини.
Досліджено також галеніт із рудопрояву Альбін, який формує дрібносередньозернисті різновиди. Цей мінерал утворює окремі прожилки чи
вкраплення у сланцях і кварці (Рис. 5.27).
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Рис. 5.26. Термо-ЕРС галеніту №44 (2) і піриту №45 (1) у кварці (3) рудопрояву Добрин (пірит1, галеніт-2, кварц-3).

Розмір кристалів дрібнозернистих різновидів не перевищує 0,1–0,2мм, а
середньозернистих 0,5–2,0мм. Окремі кристали трапляються зрідка – це,
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головним чином, землистоподібні скупчення галенітової маси. Водночас
середньозернисті кристали мають добре виражений металевий блиск. В окремих
взірцях прожилки галеніту знаходяться разом з іншими рудними мінералами (Рис.
5.27).

Рис. 5.27. Поодинокі кристали галеніту та піриту у кварці рудопрояву Альбин, виявленні підчас
досліджень на електронному мікроскопі – мікроаналізаторі РЕММА-102-02.

Значення термо-ЕРС галеніту коливається від –620 до –120 мкВ/град, що
свідчить про винятково електронний тип термоелектропровідності, а середні
значення від –225 до –467 мкВ/град. (див.дод.18).
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Рис. 5.28. Генеральні вибірки значень термо-ЕРС галеніту з рудопрояву Альбин.

Щодо галеніту із рудопрояву Лостун, то слід зазначити, що галеніт з даного
рудопрояву тісно асоціюється зі сфалеритом, піритом, халькопіритом. Він
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утворює вкраплення, гнізда і тоненькі прожилки у тріщинах в окварцованих
породах. Найбільше виділення галеніту пов’язані з барит карбонатними
жильними утвореннями саме у верхів’ї потічка Лостун. Тут галеніт трапляється у
вигляді дрібних вкраплень та дрібних прожилків у бариті. Відмічаються
виділення галеніту в інтерстиціях між зернами бариту і заміщення його по
тріщинах спайності. Прожилки свіжого галеніту, що перетинають по простяганні
жили окисненого і вилугуваного піриту, на думку Н.С. Відякіна (1966), свідчать
про те, що процес окиснення і вилуговування піриту передував поліметалевій
мінералізації. Термо-ЕРС галеніту із рудопрояву Лостун – від -610 до -290
мкВ/град, а середні значення складають -350 кВ/град., (винятково електронний
тип провідності), а елементи домішки – Mn, Cu, Ag, Bi, Sb.
На підставі статистичного аналізу (С.А. Галий, 1991) з’ясовано, що за
розподілом елементів-домішок у галеніті та зміною їхньої концентрації в різних
породах виділяють групи елементів-індикаторів мінералоутворення: Mn, Cd, Cu
свідчать про температурний режим; Ag, Sb, Bi – про режим кислотності-лужності
середовища; Sn, Ag, та Mn – про певні регіонально-геохімічні та рудноформаційні
особливості. Важливим генетичним показником, зокрема температури і тиску, є
співвідношення Sb/Bi в галеніті (Sb/Bi >1-5) що властиве галеніту для
близькоповерхневих поліметалевих родовищ, у рудопрояві Лостун ( Sb-1200 г/т,
Bi-100 г/т), за дослідженями С. Галія. За результатами дослідження термо-ЕРС
галеніту ми можемо визначити рівень ерозійного зрізу рудопрояву чи родовища.
Сфалерит (ZnS) – виявлений майже в усіх мінеральних провінціях України і
представлений двома морфологічними різновидами – явнокристалічним і
прихованокристалічним (брункітом). Його родовища і більшість рудопроявів
розташовані в Донецькій та Карпатській мінералогічних провінціях. В інших
провінціях відомі лише поодинокі рудопрояви й окремі знахідки. Сфалерит разом
з галенітом є головним мінералом поліметалевих родовищ і рудопроявів трьох
рудних формацій, що описані вище в галеніті [78].
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У

Карпатській

провінції

сфалерит

(ZnS)

є

мінералом

колчеданно-

поліметалевих і поліметалевих рудопроявів Рахівського і Чивчинського районів
Мармароського массиву.
У Чивчинському районі сфалерит знаходиться в тісній асоціації з галенітом і
халькопіритом, часто заповнює разом з цими мінералами тріщини дроблення
піриту в колчеданних рудах. Кількісне співвідношення між сфалеритом і
галенітом дуже мінливе: на одних ділянках переважає сфалерит, а на інших
галеніт. Основна форма виділення сфалериту – це прожилки, гнізда і
вкрапленності. Сфалерит зазвичай концентрується у кварці. На деяких ділянках
виявлено сфалерит неправильної форми, також дрібні прожилки сфалериту у
зростанні з марказитованим піротином у кварці. Розмір окремих вкрапленностей
коливається від сотих долей міліметра до 1–2 мм. Колір сфалериту від
коричневого до чорного; світло коричневі різновидності характерні для сфалериту
із барит-поліметалічних рдопроявів [71].
Для

сфалериту

характерна

наявність

емульсійної

вкрапленності

халькопіриту, що найвірогідніше є продуктом розпаду твердого розчину, що
характерно для високозалізистих сфалеритів [104].
В зоні окиснення сфалерит піддається інтенсивному розкладанню і
заміщенню гідрооксидами заліза. Трапляється, що сфалерит по периферії зерен і
по тріщинах заміщується коломорфним ковеліном. За дослідженнями [71],
напівкількісним спектральним аналізом у сфалериті виявлено наступні елементи
домішки (%): Mg(0,001–0,03), Al(>0,001<0,03), Si(~0,03), Ca(0–~0,03), Ti(0,001–
0,1), Mn(>0,01), Co(~0,01), Ni(~0,001), Cu(~0,1), As(0–~0,03), Zn(0–0,001),
Ag(0,003–0,03), Cd(~0,1–>0,1), Sb(< 0,01), Ba(0,01–1,0), Bi(~0,01), La(сліди).
Звичайно тут можливі і механічні домішки. Значною ізоморфною домішкою є
кадмій (Cd). В зоні окиснення сфалерит піддається інтенсивному розпаду і
заміщенню коломорфними гідроксидами заліза. Щодо елементів-домішок у
сфалериті у рудопрояві Лостун виявлено: Fe, Mn, Cd, Cu, Ag, Sn, Ge, Ga, Ti.
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Рис. 5.29. Сфалерит із рудопрояву Добрин, виявленні підчас досліджень на електронному
мікроскопі – мікроаналізаторі РЕММА-102-02.

Рис. 5.30. Сфалерит із галенітом із рудопрояву Добрин виявленні підчас досліджень на
електронному мікроскопі – мікроаналізаторі РЕММА-102-02.
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Рис. 5.31. Сфалерит з галенітом із рудопрояву Добрин, виявленні підчас досліджень на
електронному мікроскопі – мікроаналізаторі РЕММА-102-02.

Арсенопірит (FeAsS) – мінерал дістав назву за близькістю свого складу до
піриту та за вмістом миш’яку в ньому. Синонім – миш’яковий колчедан. У
багатьох родовищах арсенопірит містить тонкодисперсне золото. Іноді вміст
золота сягає 0,07%, або 700 г на тонну мінералу (родовище Златна у
Трансильванії) [43].
Арсенопірит утворює суцільні і зернисті агрегати, а також окремі
вкраплення. Це добре кристалографічно індивідуалізований мінерал. Кристали
його звичайно мають призматичний габітус; вони, як правило, короткі або
витягнуті у тонкі голочки, притуплені призми першого і другого роду.
Рівномірний

розвиток

цих

двох

призм

призводить

до

утворення

псевдобіпірамідальних форм, характерних для арсенопіриту [43].
Арсенопірит входить до складу колчеданних і мідноколчеданних руд.
Частіше всього кількість його незначна і лише в окремих випадках він сягає
більшого вмісту, і разом з піритом є головним рудним мінералом. В цьому
випадку поширення його в межах рудних тіл нерівномірне. Арсенопірит утворює
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поодинокі дрібні ідіоморфні ромбовидні і призматичні кристали у кварці, піриті,
сфалериті. Мінерал часто знаходиться в тісному зростанні з піритом, рідше зі
сфалеритом.
Нами виявлений арсенопірит у рудопроявах Чивчинського рудного району, у
аншліфах та за результатами мікрозондового аналізу.
У Чивчинському районі як елемент-домішка арсен присутній майже у всіх
пробах з кварцових жил, окрім того у низці рудопроявів Чивчинського району
виявлений мінерал арсенопірит. Зокрема, цей мінерал знайдений у рудопрояві
Альбін, Мокрин (Рис. 5.32, 5.33).

Рис. 5.32. Арсенопірит у рудопрояві Альбин, виявленні підчас досліджень на електронному
мікроскопі – мікроаналізаторі РЕММА-102-02.

109

Рис. 5.33. Арсенопірит у рудопрояві Мокрин, виявленні підчас досліджень на електронному
мікроскопі – мікроаналізаторі РЕММА-102-02.

Халькопірит (CuFeS2) – один із головних мінералів мідно-колчеданних руд,
досить характерний для колчеданно-поліметалевих руд і рідше трапляється у
інших типах рудопрявів. У Чивчинському рудному районі халькопірит
знаходиться в окремих ділянках у вигляді вкраплень, дуже дрібних зерен,
прожилків і агрегатів дрібноалотриоморфозернистої структури. Розміри виділень
халькопіриту коливаються від сотих долей міліметра до 1,0-2,0 см. Форма зерен
неправильна, видовжена, ізометрична тощо. Колір латунно-жовтий чи зеленуватожовтий, часто з характерною побіжалістю. Хімічний склад халькопіриту із
рудопрояву Баласинув (Чивчини) (Cu2+ – 33,24; Fe2+- 30,92; S – 35,1; сума –
99,27 %), це свідчить про високу чистоту цього мінералу [71]. Досить часто
халькопірит утворює самостійні виділення в кварці, рідше в інших жильних
мінералах. Нерідко він трапляється у тісній асоціації з іншими рудними
мінералами (піритом, сфалеритом, галенітом, піротином), зазвичай виповнюючи
тріщини в піриті і зцементовуючи його подрібнені зерна. Місцями трапляються
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зростки з піротином, утворюючи ксеноморфні виділення по периферії піротину,
чи виповнюючи дрібні тріщини. Нам вдалося виміряти термо-ЕРС халькопіриту із
рудопрояву Добрин, та побудувати генеральну вибірку значень термо-ЕРС
халькопіриту (Рис. 5.34). Також побудована гістограма розподілу значень термоЕРС кристалу халькопіриту внутрішніх і зовнішніх ділянок (Рис. 5.35).
При вивченні аншліфів із рудопроявів Чивчинського району халькопірит
виявлений у рудопроявах Добрин, Альбин, Мокрин та Попадинець у вигляді
емульсійної вкрапленості у сфалериті.

Рис. 5.34. Генеральна вибірка значень термо-ЕРС халькопіриту із рудопрояву Добрин
(Чивчинський рудний район).
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Рис. 5.35. Гістограма розподілу значень термо-ЕРС кристалів халькопіриту внутрішніх (А) і
зовнішніх(Б) ділянок з рудопрояву Добрин.

Піротин (Fe1-xS) – дуже рідкісний, разом з тим характерний мінерал
колчеданних і колчеданно-поліметалічних рудопроявів. У дуже невеликій
кількості трапляється в рудопроявах Чивчинського рудного району. Зазвичай,
утворюючи дрібні вкраплення, тоненькі прожилки, лінзовидні виділенння і рідше
ідіоморфні таблитчасті кристали. Більшість виділень піротину знаходиться у
кварці, інколи в бариті та карбонаті. Дуже дрібні включення трапляються у піриті,
марказиті, галеніті, а емульсійна вкрапленість – у сфалериті. На окремих ділянках
піротин утворює прожилки та виділення неправильної форми у зростанні з
піритом і халькопіритом. Рідше можемо спостерігати (у аншліфах) виділення
піротину, по ньому розвивається коломорфні прожилки і облямівки марказиту.
Судячи з взаємовідношення між піротином, піритом і марказитом, можна
припустити, що значна частина піриту і марказиту виникла в результаті
дисульфідизації піротину [71]. Піротин має домішки Сu, Ni. Co. Також піротин у
природі трапляється у кристалічній формі гексагонального (Роh) і моноклінного
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(Роm) мінералу. Структура піротину по типу нікеліну (з дефектом полінгівських
октаедрів) [43].
У Чивчинському рудному районі піротин виявлений нами у рудопрояві
Добрин та рудопрояві Лостун (Рис. 5.36, 5.37), також при виченні аншліфів
піротин був виявлений у рудопрояві Альбин та Мокрин. У рудопрояві Мокрин по
піротину іноді у вигляді гнізд і дрібних прожилків розвивається марказит.
Зазвичай у Чивчинському рудному районі трапляється в асоціації з піритом,
халькопіритом, арсенопіритом.

Рис. 5.36. Піротин у зростанні з піритом кубічної форми з рудопрояву Лостун, виявленні підчас
досліджень на електронному мікроскопі – мікроаналізаторі РЕММА-102-02.
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Рис. 5.37. Піротин із рудопрояву Добрин, виявленні підчас досліджень на електронному
мікроскопі – мікроаналізаторі РЕММА-102-02.

За дослідженнями (С.І. Ціхонь, 2004), піротин із Рахівського рудного району
виявлений тільки на золоторудному родовищі Сауляк. На родовищі Сауляк його
розділяють на піротину-I, і піротин-II. Піротин-I переважно утворює розсіяні
вкраплення у вмісних породах, також трапляєтьються прожилки, лінзи, розміром
0,1 мм до 1,0-3,0 см, представлений гексагональною модифікацією. Досить часто
по периферії зерен гексагонального піротину-I можна спостерігати моноклінний
піротин-II.

Ймовірне

доростання

моноклінного

(Pom)

піротину

по

гексагональному(Poh) [113].
Марказит (FeS2) рідко трапляється в колчеданних рудах, рідкісний мінерал
як Рахівського і Чивчинського районів. Дуже часто марказит розвивається по
піротину, як продукт його дисульфідизації [73].
Золото (Au). У Мармароському масиві золоте зруденіння тісно повязане з
доверхньопалезойськими

метаморфічними

комплексами;

вирізняються

два

золотоносні райони (Рахівський та Чивчинський). В Рахівському районі виявлено
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родовище Сауляк та низку рудопроявів (Білий Потік, Великий і Малий Банський,
Тукало та ін.). Золоте зруденіння трапляється на різних стратиграфічних рівнях
верхньої

частини

розрізу

метаморфічного

фундаменту

(так

званий

зеленосланцевий діловецький комплекс). Найнижче положення займає родовище
Сауляк, яке належить до кварц-карбонатного мінерального типу. Родовище
представлене тонкорозсланцьованою рудоносною товщею потужністю 40–80 м, у
центральній частині якої залягають кварц-карбонатні породи у вигляді субзгідних
пластових і лінзоподібних тіл. Стратиграфічно вище є група рудопроявів золотокварцового мінерального типу, які утворюють переважно згідні з вмісними
породами пластоподібні тіла із золотоносними кварцово-жильними виділеннями.
В межах рудної зони Сауляцького родовища виділено два пластові рудні тіла, які
простежуються на 320 м з середнім вмістом золота 5–10 г/т [78]. Щодо
походження та формаційної приналежності зруденіння Рахівського району, то
воно, вірогідно, належить до малосульфідної золоторудної формації середніх
глибин і має полігенну, метаморфогенно-гідротермальну природу. Формування
родовища Сауляк повязують з трьома стадіями мінералізації: золото-піриткварцовою (390–320 оС); золото-телуридно-сульфідно-кварцовою (270–245 оС); і
золото-кварц-слюдисто-карбонатною (220–160 оС). Загальні запаси підраховано за
категорією С1-С2, а підтверджені запаси металу становлять 11 тонн [78].
У Чивчинських горах золото виявлено головним чином у алювіальних
відкладах. Дрібні знаки золота відмічені ще у працях М.И.Ициксона и И.З.Хейфец
(1940), И.Д.Гофштейна (1948), В.И. Чулочникова и Г.Т.Сакеева (1950–1955),
Н.С.Відякіна, (1966). Пізніше були отримані дані про самородне золото [68].
Вирізнені ділянки з ваговим вмістом золота від 5 до 15 мг/м3 . Мінеральний склад
золотоносних шліхів по району одноманітний. Ступінь окатанності дещо
збільшується з півдня на північ, тобто вниз за течією. В цьому ж напрямку у
шліхах відмічалося зменшення кількості уламків метаморфічних порід та інколи і
сульфідних мінералів. Такі факти свідчать про те, що основним джерелом зносу
служили саме метаморфічні породи і повязані з ними рудопрояви. Наявність
колчеданних покладів, мідноколчеданних і поліметалевих рудопроявів серед
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метаморфічних порід могло свідчити про генетичний звязок золота з цими
рудами. Такі дослідження щодо золота в Українських Карпатах проводив
О.І. Матковский. Більш ймовірне припущення про можливість золотоносності
кварцових жил, що широко розвинені у метаморфічному комплексі, і це не
суперечить морфологічним особливостям золота (Петровская, 1947; Щербаков,
1967). Заслуговує уваги точка зору щодо корінної золотоносності і марганцевих
руд району. В даному випадку велике значення мали знахідки золота в землистій
марганцевій руді і в кварці із окислених марганцевих руд хребта Прелучний. Це
взагалі були перші знахідки золота в корінних породах [22; 75].
Слід згадати і дослідження у Чивчинському рудному районі, які проводилися
[32; 118; 119; 120; 121]; вивчено золото із алювіальних відкладів Чорного і Білого
Черемоша та їх дрібних допливів. Гранулометричний аналіз засвідчив, що розміри
золотин у річках [78] Білого і Чорного Черемоша не одинакові. У верхів’ї Білого
Черемоша переважають зерна розміром 0,25–0,30 мм (75%), і порівняно мало
золотин понад 1 мм (3–7%). Натомість в окремих випадках тут виявлено і високі
вмісти золотин розміром понад 1 мм (27,0–36,5%), у тому числі п’ять
мікросамородків з максимальною масою 50 мг. Досить помітно відрізняється за
розмірністю самородне золото з Чорного Черемоша. Тут переважають золотини
розміром більше 1 мм (52–67%), і дуже мало золотин до 0,5 мм. Униз за течією
розміри золотин в обох річках зменшується. Щодо просторового ступеня
окатанності, то для багатьох золотин з верхів'я Черемошів характерний низький
ступінь окатанності, що може свідчити про невеликий шлях транспортування
золотин. Пробність золота в Чивчинському районі коливається від 880 до 960 –
соймульські конгломерати; сучасний алювій – від 830 до 980. У Рахівському
районі пробність золота коливається у від 539 до 637 – золото-кварцовий, і від
578,2 до 823,3 – золото-кварц-карбонатний мінеральний тип. Важливим також є
хімічний склад золота із Чивчинського району. Під час вивчення хімічного складу
золота [71] виявлено наступні елементи-домішки: Al, Si, Fe, Ca, Mg, Ti, Cu, Zr, Pb,
Zn, Ag, Nb, Sn. Підчас дослідженя хімічного складу золота [32; 118; 119; 120; 121]
виявлено Hg, Ag, Sb, Pb, та відповідно ртутистого, стибієвмісного та
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свинцевмісного золота. Нами під час дослідження сульфідизованих кварцових
жил із Чивчинського району рентгенфлюоресцентним методом виявлено
наступний хімічний склад: Au, Ag, Pt, Pb, As, Hg, Sb, Pd, Ti, Ni, Cu, Zn, Rb, Sr, Zr,
Cd, Sn, Fe, S, Nb, Si, Ca, Mg, Mn, Pd, Nb, Mo, Te, Se. Поширення рудних мінералів
в Чивчинському рудному районі показано в таблиці 5.3.
Таблиця 5.3
Значення твердості і пробності самородного золота Українських Карпат
(за O.I.Матковским, 2009)
Район
Рахівський

Чивчинський

Мінеральний тип і Твердість, МПа
тип відкладів
Золото-кварцовий
539-637
588
Золото-кварц578,2-823,2
карбонатний
695,8
Соймульські
764,4-813,4
конгломерати
784,0
Крейди
Сучасний алювій
568,4-1009,4
676,2

Проба
931-933
932
841-880
861
880-960
926
830-980
900
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Висновки.
На великій кількості зразків вивчено термоелектричні властивості сульфідів
Чивчинського рудного району. В цьому районі рудопрояви пов’язані з
метаморфічними породами.
Нами детально досліджено кристалики піриту для яких у всіх рудопроявах і
встановлено максимальні, мінімальні, середні значення термо-ЕРС, розмахи
вибірок та габітусні форми (куб, пентагондодекаєдр, октаедр). Визначено
елементи-домішки в складі піриту.
Вивчено кристалики галеніту та визначено їх термо-ЕРС в рудопроявах
Добрин та Альбин, сфалерит з галенітом із рудопрояву Добрин та піротин із
рудопрояву Лостун. Вивчено також морфологію кристалів кварцу з рудопрояву
Добрин.
Виконані дослідження в Чивчинського рудного району дають можливість
порівняння з результатами досліджень в Рахівському рудному районі, де
знаходиться золоторудне родовище Сауляк, що пов’язане з метаморфічним
фундаментом

стратиформного

матаморфогенно-гідротермального

типу.

Це

дозволяє більш детально спрямовувати розшукові роботи на корінний тип
золотоносності в Чивчинах.
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РОЗДІЛ 6
ФІЗИКО-ХІМІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІМОВІРНОГО ЗОЛОТОПОЛІМЕТАЛЕВОГО ЗРУДЕНІННЯ ПРОЯВІВ ЧИВЧИНСЬКОГО
РУДНОГО РАЙОНУ
У Чивчинському рудному районі рудопрояви і різноманітні жильні
утворення генетично пов’язані з метаморфічними і магматичними утвореннями.
Їхнє поширення і розвиток залежать від тектонічних особливостей окремих
ділянок. Жильні утворення розсікають не тільки породи метаморфічного
комплексу, вони також спостерігаються серед порід мезозойського чохла. Це
засвідчує,

що

формувалися

вони

в

різні

етапи

геологічного

розвитку

досліджуваного району і нерідко були тісно пов’язані з умовами утворення
вмісних порід [71].
Золото в алювіальних відкладах в Карпатах досить поширене, його вивчали
багато дослідників. Останні дослідження представлені в роботах [32].
Прояви золота в осадових породах Українських Карпат виявили в утвореннях
палеозойського, мезозойського, кайнозойського віку. У Рахівському районі в
юрських конгломератах у слюдисто-піщаному цементі визначили золото в
кількості 6 г/т. У Чивчинському районі у конгломератах соймульської світи
(породи несортовані, цемент слюдистий піщано-алеврито-глинисто-вапняковий)
вміст золота сягає 0,4 г/т (Бобриевич А. П., Грицик Е.П., Грицик В.В., 1971).
Корінне

зруденіння

мінеральними

типами:

в

Мармароському

золото-кварцовим

і

масиві

представлено

двома

золото-кварц-карбонатним.

За

генезисом їх відносять до гідротермально-метасоматичного мінералоутворення,
що

пов’язане

з

регресивною,

гідротермально-метасоматичною

стадією

регіонального метаморфізму в кристалічному фундаменті [Матковський О.І.,
1992]. Воно пов’язане з кварцовими, кварц-карбонатними жилами і прожилками,
зонами мілонітизації, окварцювання і карбонатизації.
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У Чивчинському рудному районі, де нами відібрані для дослідження взірці
жильного кварцу, у глибоко врізаних долинах річок і потічків виходять на денну
поверхню корінні доверхньопалеозойські породи фундаменту Мармароського
масиву, регіонально метаморфізовані в умовах зеленосланцевої фації. Вони
представлені

переважно

слюдисто-хлоритовими,

слюдистими,

хлорит-

слюдистими, серицит-хлорит-кварцовими, серицит-кварцовими та кварцитовими
сланцями. Трапляються графітоносні ділянки, іноді також є лінзи та прошарки
слюдисто-карбонатних сланців, кварцитів і карбонатних порід.
Товща кристалічних сланців переважно зім’ята в лінійні видовжені складки
північно-західного орієнтування. Деякі структурні ускладнення простежуються в
зоні меридіональних розломів на ділянці долини р. Перкалаб.
Кварцові прожилки зазвичай перетинають вмісні породи і лише іноді згідні з
шаруватістю та мікроскладками кристалічних сланців. Вивчення контактів
згідних кварцових жил і прожилків свідчить, що вони зазвичай теж є
постметаморфічними утвореннями. Тільки в окремих випадках їх можна вважати
пізніми синметаморфічними.
Досліджувані взірці жильного кварцу ми відібрали з відслонень, утворених
лівими притоками р. Чорний Черемош (потоки Добрин, Альбин, Попадинець,
Мокрин та Лостун). Окремі взірці відібрані в потічку Великий Прелучний та
р. Перкалаб (басейн р. Білий Черемош).
6.1.Температурні дослідження
У жильному кварці поширені різноманітні одно-, дво- та трифазові флюїдні
включення, розміри яких є дуже малими (Рис. 6.2). Також поширені включення у
вигляді «стільниковоподібних мережив» (Рис. 6.1), (Рис. 6.2), що не дало нам
змоги виконати повноцінні комплексні дослідження, зокрема КР-спектроскопічні
(раманівські) мікроаналізи, які б дали додаткову інформацію щодо кількості
другорядних (домішкових) компонентів у складі включень. До того ж, більшість
включень мають об’ємну форму, дуже контрастні обриси і тому часто майже
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непрозорі (чорні). Це стосується передусім зовні подібних однофазових
флюїдних включень різного складу (водних, вуглеводневих тощо), які візуально
дуже подібні (Рис. 6.3).

Рис. 6.1. Поширення певних сукупностей інтерстиційних включень у вигляді
«стільниковоподібних мережив». Зб.600.

А

Б
Рис. 6.2. Розміри включень (№ 1–58, мм) із кварцу ділянки Великий Прелучний (А), поширених
у міжзернових просторах (I), первинних азональних включеннях (II) та вторинних (III); у
логарифмічному масштабі (Б).
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Однофазові включення звичайно мають дуже малі розміри (перші мікрони)

Рис. 6.3. Однофазові флюїдні включення у кварці рудопрояву Великий Прелучний Зб. 800.

Рис. 6.4. Включення флюїду, законсервованого у залікованих інтерстиціях кварцу. Зб.600.

Рис. 6.5. Поширення первинних істотно газових квлючень (скраплених газів) у кварці ділянки
Великий Прелучний. Зб.600.

Вакуолі включень інколи мають «негативне» гексагонально-призматичне
огранювання з ромбоедричними голівками. Такі поодинокі включення в зернах
кварцу розташовані азонально (Рис. 6.5). Вірогідно, деякі з них були
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законсервовані під час росту кварцу і є ізольованими порціями гідротермального
мінералотворного флюїду, можливо, метаморфогенного походження.

Рис. 6.6. Співвідношення первинних суттєво газових (скраплених) і водних (1) та вторинних
газово-ріднинних (2) включень у кварці ділянки Великий Прелучний. Зб. 1100.

Двофазові включення. У кварці Чивчинського району кількісно переважають
дрібніші двофазові вторинні включення водних дуже низькоконцентрованих
мінералотворних розчинів. Ймовірно, вони були ізольовані під час заліковування
тріщин на стадії інтенсивного пізньо- та, частково, навіть постметаморфогенного
розтріскування жильного кварцу (Рис. 6.7).

Рис. 6.7. Поширення двофазових газово-рідинних включень у кварці ділянки Великий
Прелучний. Зб. 600.
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Рис. 6.8.Варіаційна крива розподілу значень температури часткової гомогенізації флюїдних
включень у кварці з рудопрояву Добрин.

Рис. 6.9. Варіаційна крива розподілу значень густини СО2 з рудопрояву Добрин.
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Рис. 6.10. Окремі газово-рідинні включення у кварці рудопрояву Попадинець.

Двофазові включення у кварці, відібраному з різних місць, гомогенізувалися
за дещо різних, але загалом близьких температур. У зернах жильного кварцу
завжди простежується декілька різнотемпературних серій вторинних включень.
Вони

гомогенізувалися

в

таких

узагальнених

інтервалах

температури

(відслонення перераховано в порядку розташування в напрямі на південний схід),
°С: відслонення на ділянці Добрин – 125–90 °С, Альбін – 110–70 °С,
Попадинець – 100–75 °С, Мокрин – 110–85 °С, Лостун – 100–60 °С.
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Дещо інші значення температури гомогенізації включень отримані за
взірцями, відібраними у відслоненнях р. Перкалаб та струмка Великий
Прелучний – 245–230 °С. Підвищені температури, які характерні для взірців з
Великого Прелучного, можливо, пов’язані з прирозломним розташуванням цієї
ділянки.

Рис. 6.11. Рідинно-газові включення у кварці Великий Прелучний. Зб. 600.

Рис. 6.12. Особливості поширення флюїдних включень у кварці рудопрояву
Великий Прелучний.
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Рис. 6.13. «Ланцюжки» різнонаповнених вторинних включень у кварці ділянки Великий
Прелучний (а,в,г,д); вторинні однофазові включення у площині залікованої тріщини (б); різні
розміри істотно газових включень та вторинних у залікованих тріщинах (е). Зб.×600.

Трифазові включення. Візуальні спостереження засвідчили, що в окремих
різновидах дослідженого жильного кварцу трапляються поодинокі трифазові
первинні включення, що мають наповнення близько 70 об. %. Первинні трифазові
включення є в жильному кварці з відслонень долин струмків Мокрин і
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Попадинець. Ці включення не вдалося гомогенізувати, оскільки за температури
380–375°С (Мокрин) та 350–325°С (Попадинець) вони розгерметизовувалися й
починали інтенсивно темніти внаслідок втрати води. Це також є наслідком
розгерметизації численних сусідніх більш низькотемпературних вторинних
включень, які не витримують такого перегрівання й руйнують структуру кварцу.
Найбільш високотемпературні включення в кварці рудопрояву Перкалаб
гомогенізувалися за дещо нижчої температури (305 °С). Очевидно, ці значення
температури є наближеними до температури ізоляції ранніх включень.
Цікаво, що Тгом включень у більшості золоторудних кварцових жил
зеленокам’яних поясів, сформованих метаморфогенними флюїдами в процесі
низькотемпературного

регіонального

метаморфізму

(зв’язки

підтверджені

ізотопними дослідженнями), також коливаються в близьких межах 200–300 °С.
Щодо визначення температури, складу та густини метаморфогенного
флюїду, то наші висновки грунтуються на спостереженнях фазових перетворень
під час гомогенізації три- і двофазових включень у термокамері конструкції
Єрмакова-Калюжного та заморожування й повільного відігрівання дво- й
однофазових флюїдних включень у кріокамері конструкції Томіленка-Осоргіна.
Глибоке заморожування рідким азотом дає змогу охолоджувати препарати майже
до температури його кипіння (за атмосферного тиску) – близько -195,8 °С.
Хімічний склад та агрегатний стан речовини наявних включень ми з’ясували за
допомогою кріометричного аналізу.
Детально досліджено флюїдні включення порівняно більших розмірів у тих
ділянках

кварцу,

які

були

прозорими.

Кріометричні

та

термометричні

спостереження дали змогу розрізнити різні за складом включення і дати
попередні термобаричні оцінки умов кристалізації та змін жильних кварцових
новоутворень.
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Рис. 6.14. Родина однофазових рідинних включень (скраплених газів) у кварці ділянка
Великий Прелучний. Зб.800.

6.2. Декрептометричні дослідження
Одним із головних завдань, що вирішується за допомогою цього методу, є
визначення температури декрепітації (розтріскування) газово-рідинних включень у
мінералах. Варіації температур декрепітації визначаються наявністю у мінералі
різновікових генерацій включень і залежать від температури і тиску розчинів їх
хімічного складу і концентрації, кількості розчинених газів, форми і розміру включень та
їх розміщення у мінералах.
Вважається, що температура розтріскування включень на декілька градусів
перевищує

температуру

гомогенізаціїгазово-рідинних

включень.

Однак

цей

температурний інтервал мало досліджений. В той же час він залежить від комбінування
багатьох найрізноманітніших факторів: ступеня наповнення і типу гомогенізації;
наявності або відсутності газових компонентів; абсолютного розміру включень, форми
вакуолей; здатності до розтріскування самого мінералу господаря та ін.. (Калюжний В.
А., 1960). Особливе значення надається густим звуковим максимумам, виділення яких в
деяких випадках виправдовується практикою. Найчастіше такі максимуми можуть
виникати внаслідок випадкового кількісного концентрування однотипних включень і
при тому вторинного походження.
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Рис. 6.15. Декрептограма кварцу із рудопрояву Альбин (зразок А-1)

Рис. 6.16. Декрептограма кварцу із рудопрояву Альбин (зразок А-8)

130

Рис. 6.17. Декрептограма кварцу із рудопрояву Добрин (зразок -11)

Рис. 6.18. Декрептограма кварцу із рудопрояву Добрин (зразок Д-18)

Рис. 6.19. Декрептограма кварцу із рудопрояву Лостун (зразок Л- 1)
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Рис. 6.20. Декрептограма кварцу із рудопрояву Лостун (зразок Л-3)

Рис. 6.21. Декрептограма кварцу із рудопрояву Мокрин (зразок М-2).

Рис. 6.22. Декрептограма кварцу із рудопрояву Мокрин (зразок М-5).
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Рис. 6.23. Декрептограма кварцу із рудопрояву Попадинець (зразок П-4).

Рис. 6.24. Декрептограма кварцу із рудопрояву Попадинець (зразок П-8).

Рис. 6.25. Декрептограма кварцу із рудопрояву Перкалаб (зразок Пб-3).
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Рис. 6.26. Декрептограма кварцу із рудопрояву Перкалаб (зразок Пб-4).

Рис. 6.27. Декрептограма кварцу із рудопрояву Прелучний (зразок Прл-5)

Рис. 6.28. Декрептограма кварцу із рудопрояву Прелучний (зразок Прл-6т)
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Рис. 6.29. Декрептограма кварцу із рудопрояву Прелучний (зразок Прл-6тт)

Рис. 6.30. Температурні діапазони декрепітації включень у ранньому кварці рудопрояву
Лостун, Чивчинський рудний район.

Рис. 6.31. Температурні діапазони декрепітації включень у ранньому кварці рудопрояву
Попадинець, Чивчинський рудний район.
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Рис. 6.32. Температурні діапазони декрепітації включень у ранньому кварці рудопрояву
Перкалаб, Чивчинський рудний район.

Рис. 6.33. Температурні діапазони декрепітації включень у ранньому кварці рудопрояву
Мокрин, Чивчинський рудний район.

Рис. 6.34. Температурні діапазони декрепітації включень у ранньому кварці рудопрояву
Добрин, Чивчинський рудний район
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Рис. 6.35. Температурні діапазони декрепітації включень у ранньому кварці рудопрояву
Альбин, Чивчинський рудний район.

Рис. 6.36. Температурні діапазони декрепітації включень у ранньому кварці рудопрояву
Великий Прелучний, Чивчинський рудний район.

Рис. 6.37. Зведена гістограма інтенсивності газовиділення, за результатами вакуумної декрепітації
флюїдних включень у кварці із рудопрояву Альбин.
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Рис. 6.38. Зведена гістограма інтенсивності газовиділення, за результатами вакуумної декрепітації
флюїдних включень у кварці із рудопрояву Добрин.

Рис. 6.39. Зведена гістограма інтенсивності газовиділення, за результатами вакуумної декрепітації
флюїдних включень у кварці із рудопрояву Лостун.

Рис. 6.40. Зведена гістограма інтенсивності газовиділення, за результатами вакуумної декрепітації
флюїдних включень у кварці із рудопрояву Мокрин.
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Рис. 6.41. Зведена гістограма інтенсивності газовиділення, за результатами вакуумної декрепітації
флюїдних включень у кварці із рудопрояву Попадинець.

6.3. Кріометричні дослідження
Як зазначено вище, в досліджених препаратах найпоширеніші однофазові,
майже чисто водні та метанові включення. В окремих випадках (жили у
відслоненнях на ділянках потічків Добрин та Великий Прелучний) є обґрунтована
кріометричними спостереженнями наявність азотних та азотно-метанових
включень (Рис. 6.42, 6.43).
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Рис. 6.42. Особливості гомогенізації глибоко охолоджених однофазових включень: а – родина
досліджуваних включень за нормальних умов(кімнатних); б – співвідношення фаз у
включеннях за температури (-140ºС); в – зменшення газової фази у включеннях під час
підвищення температури до (-130ºС); г – гомогенний рідкий стан речовини у включеннях за
температури (-126,9ºС).
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Рис. 6.43. Особливості гомогенізації глибоко охолоджених однофазових включень: а – родина
досліджуваних включень за нормальних умов(кімнатних); б – співвідношення фаз у
включеннях за температури (-160 ºС); в – зменшення газової фази у включеннях під час
підвищення температури до (-129,8–133,9 ºС); г – гомогенний рідкий стан речовини у
включеннях за температури (-127–124, ºС).

Ми дослідили однофазові вторинні включення різного складу в тріщинах у
кварці, серед них – включення скрапленого (рідкого) метану, які виявлено майже
в усіх досліджуваних взірцях. Лише у взірцях з ділянки Добрин у скрапленій
вуглеводневій суміші переважає етан.
В однофазових метанових включеннях унаслідок переохолодження в
кріокамері у рідкій фазі за дуже низької температури відокремлюється газова
фаза. А під час повільного нагрівання простежується гомогенізація вмісту
включень за Н-типом [Kerkhof A.M. van den, 1988], (І тип за М.П. Єрмаковим).
Отримані

значення

температури

гомогенізації

метанових

включень

для

чивчинських кварцових жил з різних ділянок різні, проте загалом є в досить
вузьких межах від -98,3 до -133,0 °С (Табл. 5.2). Усі вони нижчі від значення
критичної точки метану та можливих значень температури співіснування рідкої й
газової вуглекислоти, проте значно вищі від критичної точки азоту (Рис. 6.44).
Як видно з Рис. 6.44, такі Tгом могла б мати і етанова рідина. Проте її густина
й тиск за реальної температури захоплення цих включень були б занадто
високими. Тому немає сумнівів у тому, що рідина цих включень – метан.
Результати вимірювання температури гомогенізації включень дають змогу
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оцінити густину метанової рідини за допомогою діаграми (Рис. 6.45) та обчислити
залежні значення питомого й мольного об’ємів вмісту включень.

Рис. 6.44. Криві двофазової рівноваги (газ+рідина) для азотної, метанової, етанової та
вуглекислотної системи у РТ-координатах, за даними Н.Б. Варгафтіка. К – критичні точки,
трикутники (Δ) – потрійні точки цих речовин.

Під час нагрівання препаратів масова декрепітація наявних у полірованих
пластинках однофазових метанових включень відбувається при 240–250 °С
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(Лостун, Мокрин). Етанові включення зі значно більшою густиною (Добрин)
починають

розтріскуватись

уже

за

225 °С.

Саме

тому

частина

більш

високотемпературних первинних включень теж розгерметизовується внаслідок
розтріскування вуглеводневих включень.
У деяких метанових включеннях наявна візуально непомітна тонка водна
облямівка. Її наявність підтверджена кріометричними спостереженнями: після
глибокого охолодження під час повільного нагрівання до порівняно високої
температури у включеннях залишається низькозаломлювальна тверда фаза. Вона
розчиняється в рідкому метані на декілька градусів вище 0 °С, тобто це не може
бути фаза льоду або солі.

Рис. 6.45. Густина скрапленого метану (А) та етану (Б) при температурі гомогенізації
вуглеводневих включень, за даними (Варгафтика Н.Б.,1963, та ін.).
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Таблиця 6.2
Результати кріометричних досліджень вторинних однофазових
вуглеводневих включень
Місце
Інтервал Тгом, °С
Густина
Питомий
Мольний об’єм,
3
відбору
г/см ,
об’єм,
см’/моль
3
взірця
см /г
Метанові однофазові включення
Лостун
від-104,8 до 0,318
3,145
50,446
114,4
0,342
2,924
46,901
Мокрин

від -98,3 до 115,5

0,295
0,344

3,390
2,907

54,376
46,628

Великий
Прелучний

від-124,6 до 133,0

0,362
0,377

2,762
2,653

44,302
42,554

Добрин

Етанові однофазові включення
Від-41,0 до-46,2
0,486
2,058
0,494
2,024

61,884
60,862

Це свідчить про утворення метанової газогідратної фази, з якої за вищої
температури (після зникнення газогідрату) повинна виділитися фаза рідкої води.
Такі уявно однофазові метанові включення з невидимою тонкою плівкоюоблямівкою води є, по суті, двофазовими комбінованими (Бакуменко И.Т.,1982)
водно-метановими. Подібна невидима плівка водної фази часто є навколо
гетерогенізованої (за кімнатної температури) газової фази багатьох розплавних
включень, особливо в мінералах низькотемпературних магматичних порід. Однак,
у наших взірцях, з огляду на незмішуваність емульсійних водно-метанових
рідинних сумішей та різну здатність змочувати кварц, водні та метанові
включення здебільшого ізолюються окремо.
Однофазові етанові включення виявлено у взірці з ділянки Добрин. Під час
нагрівання (після охолодження та гетерогенізації) вони гомогенізувалися в
інтервалі температури від -41,0 до -46,2 °С. Така температура гомогенізації
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принципово можлива і для включень рідкого СО2. Проте під час охолодження
етанових включень газова фаза продовжує перебувати в рівновазі з рідиною за
температури, що значно нижча від температури потрійної точки вуглекислоти
(див. рис. 5.44). Крім того, рідка фаза етанових включень не розкристалізовується
до дуже низької (-180 °С і нижче) температури, тоді як вуглекислотні включення,
навіть дуже маленькі, а тим більше – великі, обов’язково розкристалізувалися б у
разі переохолодження до (-75)-(-80) оС. Водночас новоутворена тверда фаза СО2
під час нагрівання обов’язково розплавилась би за температури, близької до
-56,6 °С (залежно від кількості домішок). В етанових включеннях таке порівняно
високотемпературне плавлення не спостерігали.
Етан, як і метан, утворював емульсійну суміш з водним розчином. За
включеннями етану оцінено його густину (Рис. 6.45). Оскільки ж у нас не було
інформації щодо положення‘ізохор рідкого етану високої густини в РТкоординатах, то не вдалося оцінити РТ-параметри ізоляції етанових включень.
Однофазові водні включення. Внаслідок розшнурування низькотемпературних двофазових вторинних включень водних розчинів у жильному кварці
з’являються також однофазові водні включення з дуже низьким вмістом хлоридів
(можливо, в них є лужні метасилікати чи інші солі з дуже високою температурою
евтектик): під час відтаювання цих заморожених включень фаза льоду
розчиняється лише за температури, близької до 0 °С.
Однофазові метанові включення легко відрізняються від однофазових
водних тим, що в метанових газова фаза з’являється в рідкій за дуже низької
температури (значно нижчої Ткр= –82 °С). Гомогенізувалися вони в інтервалі між
та температурою потрійної точки (~182,5 °С). У водних включеннях за цієї
низької

температури

простежуються

лише

твердофазові

рівноважні

перетворення.
Ми виявили просторові зв’язки (іноді навіть розташування в межах різних
ділянок однієї зарощеної тріщини) однофазових метанових включень і
двофазових включень водних розчинів. Тому однофазові метанові включення
можна трактувати як супутні, а двофазові водні – як нормальні синхронно
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утворені включення мінералотворних розчинів [25; 26]. Тобто на стадії
заліковування

тріщин

активно

функціонували

розшаровані

(гетерогенні)

метаново-водні розчини (емульсія рідкого метану в водному розчині). Це дало
змогу визначити тиск і температуру в момент одночасної ізоляції обох типів
включень (РТ-параметри є на перетині відповідних ізохор води й метану
(Табл. 6.3, Рис. 6.46.). Звертають на себе увагу аномально високі значення РТпараметрів включень у кварці з прирозломної ділянки струмка Великий
Прелучний.
Таблиця 6.3
Оцінка максимальних тиску і температури в момент ізоляції сингеннетичних
включень за методом Наккена-Леммлейна-Калюжного (за результатами
кріометричних досліджень однофазових вуглеводневих включень та
термометрії двофазових включень водних розчинів)
Місце
Максимальна Т
Мольний
Максимальний Температура
відбору
об’єм
тиск при ізоляції
ізоляції
гом°С (і густина,
3
взірців
г/см ) включень вуглеводне- включень, Р,МПа включень, °С
водних розчинів вих включень,
см3/моль
Емульсія скрапленого метану в водному
розчині
Лостун
100 (0,958 ) від 50,446 до
1,7
200
46,901
2,1
220
Мокрин
110(0,951)
від 54,376 до
1,4
190
46,628
2,2
240
Великий
Прелучний
Добрин

від 44,302 до
3,8
42,554
4,3
Емульсія скрапленого етану в водному розчині
125 (0,939)
Від 61,884
?
до 60,862
245 (0,806)

520
550
?

Цікаво, що в досліджених нами чивчинських взірцях взагалі не зафіксовано
одно-

чи

двофазових

включень

вуглекислотного

складу,

які,

разом

з

вуглеводневими, азотними та водними включеннями, дуже характерні для
мінералів різних, особливо більш метаморфізованих гірських порід та син- і
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постметаморфічних кварцових жил у них (Бердников И.Т., 1982; Ермаков Н.П.,
Долгов Ю.А.,1979; Реддер Э.,1987; Томиленко А.А., Чупин В.П., 1983; Touret
J.L.R..1977; Touret J.L.R, Kerkhof A.M. van den..1986).

Рис. 6.46. Ізохори метану в РТ-координатах, за даними (Kerkhof A.M.van.den. 1988). Цифри на
лініях – молярний об’єм метану (від 30 до 500см3/моль), цифри в дужках – температура
гомогенізації, Сº.

Наявність у межах досліджуваних рудопроявів включень вуглеводнів і
відсутність включень СO2 свідчить про високовідновний стан цих флюїдів і про
те, що в умовах поширеного тут зеленосланцевого метаморфізму продукти
переробки органіки з метаморфізованих теригенних відкладів не були винесені за
межі метаморфізованої товщі. Ймовірно також, що вуглеводнево-водна емульсія
могла надходити по тріщинних зонах з підпокривних флішових відкладів. Повна
відсутність рідких нафтових і затверділих бітумних включень, які так характерні
для мармароських діамантів, свідчить, що температура метаморфізму на
дослідженій ділянці була не менше 250–300 °С (вважають, що за умов
прогресивного метаморфізму при 250–300 °С більшість вищих вуглеводнів уже
руйнується з переходом у метан і графіт [106].
146

Вуглеводневі включення у кварці відомі не лише в метаморфогенних
кварцових

жилах,

утворених

у

кристалічних

породах

різних

ступенів

метаморфізму. Вони поширені й у більш низькотемпературних катагенетичних і
субметаморфічних
Павлишин В.И.,

гідротермальних

Шелухин В.И.,

1978;

кварцових

жилах

Калюжный В.А.,

[Возняк Д.К.,

1978;

Kreulen R.,

Schuilding R.D., 1982; Poty B., Stalden H.A., 1970]. Включення в метаморфогенних
кварцових жилах Чивчинських гір відрізняються від включень у кварці
низькотемпературних

утворень

тим,

що

в

них

немає

нафтоподібних

високомолекулярних рідких та аморфізованих затверділих нафтопродуктів.
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Висновки
Однофазові метанові включення законсервовані під час росту кварцу,
вказують

на

гідротермальний

мінералотворний

флюїд

можливо

метаморфогенного походження.
Двофазові включення ймовірно були ізольовані при заліковуванні тріщин на
стадіях пізньо- частково, та постметаморфогенного розтріскування жильного
кварцу. Ці включення гомогенізувалися при температурах 60–125 ºС на ділянках
Альбин, Добрин, Попадинець Мокрин, Лостун. Включення в зразках з відслонень
Перкалаб і Великий Перелучний гомогенізувалися при температурі 230–245 ºС.
Це можливо вказує на наявність розлому на цій ділянці.
Трифазові включення у кварці з рудопрояву Перкалаб гомогенізувались при
температурі

305 ºС.

При

вищих

температурах

нагрівання

включення

розгерметизовувались.
Кріометричними дослідженнями однофазових включень встановлено, що
гомогенізація відбувалася при температурі -98 до -133 ºС. Включення
представлені метаном. На ділянці Добрин виявлено однофазові етанові
включення. Виявлено також однофазові водні включення. Встановлено, що при
заліковуванні тріщин циркулювали метано-водні розчини, а тиск при ізоляції цих
розчинів становив від 1,7 до 4,3 МПа, і температура їх ізоляції становила від 200
до 550 ºС. При цьому і тиск і температура були найвищими на ділянці Великий
Прилучний. Ці дані і особливо етанові включення вказують також на можливу
перспективність в відношенні газоносності автохтонних відкладів району Чивчин.
Температура розтріскування включень на всіх рудороявах визначалася
декрептометричним методом і змінювалася в межах 100–650 ºС., з різною
інтенсивністю газовиділення в інтервалі 100–300 ºС, 350–520 ºС в деяких
випадках 500–650 ºС.
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РОЗДІЛ 7
ПОШУКОВІ КРИТЕРІЇ Й ОЗНАКИ ВИЯВЛЕННЯ ЗОЛОТО-КВАРЦОВИХ І
ЗОЛОТО-ПОЛІМЕТАЛЕВИХ РУДНИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ОЦІНКА
ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІЇ ЧИВЧИНСКОГО РУДНОГО РАЙОНУ
На теперішній час встановлено, що: усі золото-кварцові й золотополіметалеві рудопрояви й родовище РРР у висячому блоці регіонального насуву
метаморфізованих верхньопротерозойсько-нижньопалеозойських порід на осадові
товщі мезозою; більша частина золото-кварцових й золото-поліметалевих
рудних об’єктів знаходиться у діловецькій (родовище Саукляк) (РR3dl) й
берлебаській (V-Є1br) світах (за Комплексна…, 2003); усі золото-кварцові й
золото-поліметалеві рудопрояви й родовище РРР знаходяться серед товщ
діафторованих в умовах зеленосланцьової фації метаморфізму метаморфітів
амфіболітової

фації,

які

були

розсланцьовані

та

перекристалізовані

у

бластомілоніти (тонколистуваті кварц-альбіт-серицитові та хлорит-серицитові
філоніти) (родовище Сауляк) (діловецької світа (R3dl)) чи серед товщ
метаморфітів зеленосланцьової фації (берлебаська (V-Є1br) світа (Держкарта…,
2009). В румунській частині Мармароського масиву також відомі золотоколчедані

родовища

в

товщі

метаморфізованих

верхньо-протерозойсько-

нижньопалеозойських порід. На підставі цього нами сформульовано наступні
пошукові критерії золото-кварцових й золото-поліметалевих ендогенних рудних
об’єктів гідротермального генезису на території ЧРР:
–структурний – присутість регіонального насуву метаморфізованих
верхньопротерозойсько-нижньопалеозойських порід на осадові товщі мезозою;
–стратиграфічний – наявність в геологічні будові ЧРР берлебаської (VЄ1br) і діловецької (РR3dl) світ;
–метаморфічний – метаморфізм зеленосланцевої фації порід берлебаської
світи (V-Є1br) й динамометаморфітів діловецької світи (R3dl);
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–літолого-фаціальний – наявність зон динамометаморфізму зеленосланцьової фації в товщі метаморфічних порід.
Пошукові ознаки золото-кварцових й золото-поліметалевих ендогенних
рудних об’єктів гідротермального генезису на території ЧРР сформульовано на
основі власних досліджень, із залученням даних попередників.
Прямі пошукові ознаки:
– наявність самородного золота в корінних породах хребта Прелучного (за
даними В.В.Грицик и др.1968., О.И.Матковский и др.,1968);
– наявність розсипищ золота (Альбинський розсип, Боркутський розсип та
три розсища у верхів’ї Білого Черемоша (Держкарта, 2009)). Шліхові ореоли
золота можуть розглядатися як пряма пошукова ознака з виявлення рудних
об’єктів золота в товщі метаморфічних порід алохтону регіонального насуву ЧРР.
Непрямі пошукові ознаки:
–наявність гідротермальних жил з мінералами-супутниками золото-го
зруденіння (пірит, галеніт, сфалерит, халькопірит та ін.).
–мінералогічні й мінералого-фізичні: 1) наявність в гідротермалітах
комбінованих габітусних форм піриту від {100} до {210}, яким властива
переважно пр.- і р-провідність, а числові вектори росту кристалів орієнтовані у бік
вищих значень діркової провідності; 2) наявність галеніту з винятково ппровідністю і значеннями термо-ЕРС у межах −280−640 мкВ/град;
–термобарогеохімічні: 1) поширення сингенетичних газово-рідинних і
рідинно-газових флюїдних включень в гідротемальних утвореннях з одночасною
гомогенізацією в рідку та газову фазу при однакових температурах (180–210 °С,
230–240 °С), що відображає процеси гетерогенізації (кипіння) гомогенних
гідротерм у кількох інтервалах; 2) низькотемпературний інтервал гомогенізації
флюїдних включень у кварці (60–125 °С); 3) наявність у кварці включень рідкого
й газоподібного СО2 з різним наповненням; 4) наявність метаново-етанових
включень із низькою густиною флюїдів, що коливається у межах ділянки
Лостун – 0,318–0,342 г/см3; Мокрин – 0,295–0,344 г/см3; Великий Прелучний –
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0,362–0,377 г/см3; Добрин – 0,486–0,494 г/см3 і 0,674–0,802 г/см3, все ці ознаки
дають підстави для припущення про надрудний ерозійний зріз гідротермалітів на
території ЧРР, й розгляду цих ознак як індикаторів похованого зруденіння.
За даними власних досліджень у Чивчинському рудному районі визначено
перспективні ділянки для пошуків корисних копалин:
1) ділянка Лостун – перспективна для проведення розшукових робіт на
золото-поліметалеве зруденіння;
2) ділянка Добрин – єдине місце де вперше знайдені включення етану, що
може

вказувати,

про

наявність

вуглеводневого

покладу

в

піднасуві

Мармароського масиву, де рекомендовано провести додаткові геолого-структурні
й геофізичні дослідження.

Висновок
1. На основі вивчення мінералого-фізичних та термобарогеохімічних
показників сформульовано наступні пошукові критерії золото-кварцових й
золото-поліметалевих ендогенних рудних об’єктів гідротермального генезису на
території ЧРР: структурий, стратиграфічний, метаморфічний, літологофаціальний.
2. Виявлено прямі і непрямі пошукові ознаки, що дають підстави для
припущення про надрудний ерозійний зріз гідротермалітів на території ЧРР, й
розгляду цих ознак як індикаторів похованого зруденіння.
3. На основі власних досліджень визначено найперспективніші ділянки для
пошуків корисних копалин:
1) ділянка Лостун – перспективна для проведення розшукових робіт на
золото-поліметалеве зруденіння;
2) ділянка Добрин – єдине місце де вперше знайдені включення етану, що
може вказувати, про наявність вуглеводневого покладу в піднасуві
Мармароського масиву, де рекомендовано провести додаткові геологоструктурні й геофізичні дослідження.
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ВИСНОВКИ
У дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання зі з’ясування
особливостей геологічної будови, мінерального складу та фізико-хімічних умов
формування гідротермалітів Чивчинського рудного району в Українських
Карпатах у контексті розробки мінералого-генетичних пошукових ознак золотополіметалевого зруденіння Чивчинського району та покладів вуглеводнів у
піднасуві Мармароського масиву.
До найвагоміших результатів дисертації належать:
1. Комплексне вивчення гідротермалітів Чивчинського району Українських
Карпат дозволило встановити їх велику подібність за комплексом структурнотектонічних, мінералого-фізичних і термобарогеохімічних ознак та показників з
відомими золото-поліметалевими рудними обєктами Рахівського рудного району
(родовище Сауляк і ін.), на підставі чого зроблено висновок про потенційну
перспективність

досліджуваного

району

на

аналогічне

зруденіння.

За

результатами досліджень для Чивчинського району визначено комплекс прямих і
непрямих пошукових ознак золото-поліметалевого зруденіння.
2. В якості головної структурно-тектонічної ознаки просторового розміщення
гідротермалітів визначено їх локалізацію загалом вздовж полоси Чивчинського
масиву шириною до 10 км і довжиною 42 км, з тяжінням максимальних скупчень
проявів гідротермалітів до вузлів перетину продольних (загальнокарпатського
напрямку) і поперечних розломів. Вузли перетину цих поздовжніх і поперечних
порушень є найвірогіднішими шляхами міграції глибинних гідротермальних
розчинів

різного

складу.

Наші

результати

підтверджують

дослідження

Ю.В. Ляхова (1995), що саме з такими місцями найімовірніше слід пов’язувати
розшуки корінних родовищ золота і поліметалів.
3. Виявлено наявність рудних мінералів у всіх проявах гідротермалітів. Рудна
мінералізація гідротермалітів пов’язана із кварцовими, кварц-польовошпатовими,
кварц-баритовими, кварц-барит-карбонатними прожилками гідротермального
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походження. З рудних мінералів поширені пірит, халькопірит, галеніт, сфалерит,
арсенопірит, піротин. Найбільш поширеним серед нерудних мінералов є кварц.
Вивчення мінеральних парагенезисів і взаємовідношення між мінералами
свідчить про циклічність розвитку процесів гідротермального мінералоутворення
(що характерно для більшості відомих золоторудних родовищ). На фоні
інверсійно-регресивної

мінливості

температурно-баричного

режиму

вона

проявляється у закономірній послідовності виділення мінералів (кварц-сульфідикарбонати), що формувалися на тлі поступового зниження температури.
4. У Чивчинському районі вперше визначено типоморфні властивості
сульфідних мінералів гідротермалітів, що мають важливе значення для з’ясування
ерозійного зрізу і пошуків похованого зруденіння. Зокрема, поширення
габітусних форм піриту (куб, пентагондодекаєдр). Різний знак і значення термоЕРС піриту, де переважає пр і р - провідність, а числові вектори росту (в системі
координат РВ –άсер) орієнтовані в бік вищих значень діркової провідності.
Особливо виняткова електронна (п) провідність галеніту Для галеніту вперше
доведено, значення термоелектричних властивостей на ділянках Добрин (-590–280мкВ/град), Альбин

(-640–-120мкВ/град), Лостун

(-610–-290мкВ/град) і

електронна провідність корелюють з аналогічними показниками з рудопроявів
Рахівського району. Отримані результати досліджень піриту і галеніту вкзують на
надрудний ерозійний зріз гідротермалітів, як індикаторів похованого зруденіння
(ділянка Лостун).
5. За термобарогеохімічними дослідженнями вперше вивчено склад газової і
рідинної фаз включень флюїдів гідротермалітів з ЧРР. Встановлено, що у вузлах
перетину повздовжніх і поперечних порушень флюїдні включення у кварці мають
вуглекислотно-водний і вуглеводневий склад. При цьому вуглекислотно-водні
включення відповідають за формування на різних ділянках гідротермалітів
ймовірного золото-поліметалевого зруденіння, а вуглеводневі (метан-етанові),
можуть бути поверхневими індикаторами вірогідної акумуляції в піднасуві
Мармароського масиву вуглеводневих покладів.
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6. За даними власних досліджень у Чивчинському рудному районі визначено
перспективні ділянки для пошуків корисних копалин:
1) ділянка Лостун – перспективна для проведення розшукових робіт на
золото-поліметалеве зруденіння;
2) ділянка Добрин – єдине місце де вперше знайдені включення етану, що
може

вказувати,

про

наявність

вуглеводневого

покладу

в

піднасуві

Мармароського масиву, де рекомендовано провести додаткові геолого-структурні
й геофізичні дослідження.

154

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бакуменко І. Флюїдні включення в жильному кварці метаморфічних
комплексів

Чивчинських

гір

(Мармароський

масив)

/

І. Бакуменко,

В. Марусяк, І. Попівняк // Мінералогічний збірник. – 2003. – № 53 – С. 59–70.
2. Боднар Р. Про газову фазу мінералоутворювальних флюїдів метаморфічних
порід берлебаської світи Мармароського масиву (за включеннями у мінералах)
/ Р. Боднар // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції.
Луцьк. – 2009. – С. 13–14.
3. Бондар Р. Флюїдні включення в мінералах породно-рудних комплексів
північно-західної частини Мармароського масиву (підсумки досліджень, нові
підходи, перспективи) / Р. Бондар, І. Наумко // Мінералогічний збірник. –
2007. – С. 85–94.
4. Борисов М. В. Геохимические и термодинамические модели жильного
гидротермального рудооборазования / М. В. Борисов. – Москва : Научный
мир, 2000. – 360 с.
5. Бочарев Р. Особливості розповсюдення та типоморфізм сульфідів скарнових
родовищ / Р. Бочарев // Вісник Київського національного університету імені
Тараса Шевченка. – 2011. – № 53. – С. 17–21.
6. Буряк В. А. Метаморфизм и рудообразование / В.А.Буряк. – Москва : Недра,
1982. – 256 с.
7. Буряк В. А. Основы минерагении золота / В. А. Буряк – Владивосток:
Дальнаука, 2003. – 262 с.
8. Видякин

Н. С.

Колчеданные

и

полиметалические

рудопроявления

в

Чивчинских горах и условия их образования / Н. С. Видякин // Очерки по
геологии Советских Карпат – Москва : Издательство МГУ, 1966. – С. 204–226.
9. Возняк

Д.

К.

Мікровключення

та

реконструкція

умов

ендогенного

минералоутворення / Д. М. Возняк. – Київ : Наукова думка, 2007. – 280с.
155

10. Волькенштейн Ф. Ф. Электроны и кристаллы / Ф. Ф. Волькенштейн. – Москва:
Наука, 1983. – 127 с.
11. Вялов О. С. Основные проблемы тектоники Карпат / О. С. Вялов Геология и
геохимия у нефтяных и газовых месторождений. – Киев : Наукова думка,
1965. – 215 с.
12. Галий

С.

А.

Типоморфизм

сфалеритов

и

галенитов

как

критерий

формационного анализа полиметалических месторождений и рудопроявлений
Украины / С. А. Галий // Минералогический журнал. – 1991. – С. 75–84.
13. Генетические особенности самородного золота как критерий связи коренных и
россыпных месторождений (на примере Советских Карпат) / С. В. Яблокова,
В. Е. Гниломедов, В. Т. Кардаш, О. И. Матковский // Вопросы геологии
россыпей золота, связи с коренными источниками и методами их поисков: Тр.
ЦНИГРИ. – 1981. – Вып. 160. – С. 879–93.
14. Геолого-генетична типізація золоторудних родовищ України / [О. Б. Бобров,
А. О. Сіворонов, Д. С. Гурський, С. та ін.] – Київ, 2004. – 638 с.
15. Глубинное строение, развитие и нефтегазоносность Украинских Карпат /
[Г. Н. Доленко, Л. Т. Бойчевская, Л. Г. Данилович та ін.]. – Киев : Наукова
думка, 1980. – 148 с.
16. Глушко В. В. Тектонічне районування України / В. В. Глушко // Вісник Сер.
геол. Львів універ-ту. – 1992. С.44–49.
17. Головченко Д. “Мармароські діаманти” з карбонатних жил села Кваси
(Рахівський рудний район, Закарпаття) / Д. Головченко, І. Попівняк,
В. Марусяк // Сучасні проблеми геологічної науки: Зб. наук. Пр. ІГН НАН
України. –К., 2003. – С. 202–204.
18. Гопко Л.М. Термоелектричні властивості піриту рудопрояву Ладислав
(Рахівщина) Л. М. Гопко, В. П. Марусяк, Т. П. Олійник, І. В. Попівняк,
С. І. Ціхонь // Вісник Львівського університету. – 2003. – №17. – С. 92–99.
19. Городечний А. Просторова мінливість декрептометричних показників кварцу
родовища Сауляк (Рахівський рудний район, Закарпаття) / А. Городечний,
156

Т. Олійник, І. Попівняк, С. Ціхонь, В. Марусяк // Вісник Львівського
університету. – 2010. – № 24. – С. 121–131.
20. Григорчук Г. Ю. О стадиях минерализации / Г.Ю. Григорчук. //
Минералогический зборник. – 1965. – №19, Вип.2. – С. 141–152.
21. Григорчук Г. Ю.
образования

Элементы

(на

примере

цикличности

гидротермального

золоторудных

местороджений

минералоВосточного

Забайкалья) / Г. Ю. Григорочук, С. М. Ивасив, Ю. В. Ляхов // Геология рудных
месторождений. – 1971. – № 5. – С. 67–74.
22. Грицик В. В. О самородном золоте из конгломератов соймульской свиты в
Чивчинских горах Карпат В. В. Грицик, Е. П. Грицик, О. И. Матковский,
С. В. Яблокова // Минералогические заметки. – С. 403–405.
23. Джафаров Ч. Д. Кристаломорфология пирита и ее минералогическое значение
/ Ч. Д. Джафаров. – Баку : ЭЛМ, 1970. – 118 с.
24. Евзикова Н. В. Поисковая кристаломорфология / Н. В. Евзикова. – Москва :
Недра, 1984. – 143 с.
25. Ермаков Н.П. Исследования минералообразующих растворов (температуры и
агрегатное состояние) / Н. П. Ермаков. – Харьков: Изд-во Харьков, ун-та,
1950. – 459 с.
26. Єрмаков Н. П.

Геохимические системы

включений в минералах /

Н. П. Єрмаков. – Москва : Недра, 1972. – 339 с.
27. Зациха Б. В. Типоморфизм минералов полиметалических и ртутных
меторождений Закарпаття / Б. В. Зациха, Н. В. Квасница, С. А. Галий,
О. І. Матковский. – Киев, 1984. – 167 с.
28. Калінін

В.

І.

Стан

забезпечення

державного

фонду

надр

України

перспективними та прогнозними ресурсами / В. І. Калінін, А. С. Войновський,
А. П. Василенко // Частина 1. Металічні корисні копалини .2004. № 3. С.7-10.
29. Калюжний В. А. Методи вивчення багатофазових включень в мінералах /
В. А. Калюжний. – Київ : АН УРСР, 1960. – 168 с.
30. Калюжный В. А. Основы учения о минералообразующих флюїдах /
В. А. Калюжный. – Киев : Наукова думка, 1982. – 226 с.
157

31. Князев Г. И. Полупроводниковые свойства галенитов и пиритов как критерии
условий рудообразования / Г. И. Князев, В. К. Куделя. – Киев : Наукова думка,
1969. – 115 с.
32. Ковальчук М. Золотоносність сучасних алювіальних відкладів України / М.
Ковальчук, Л. Фігура // Мінералогічний збірник. – 2005. – №55. – С. 54–60.
33. Круглов

С.

Геодинамика

Карпат

/

С. С.

Круглов,

С. Е.

Смирнов,

С. М. Спитковськая. – Киев : Наукова думка, 1985. – 136 с.
34. Крупський Ю. З

Геодинамічні

умови

формування

Мармароського

кристалічного масиву у Східних Карпатах / Ю. З. Крупський, В. П. Марусяк //
Геодинаміка – 2011. – № 1. – С. 71–74.
35. Крупський Ю. З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність
Карпатського та Волино-Подільського регіонів України / Ю. З. Крупський. –
Київ : УкрДГРІ, 2001. – 144 с.
36. Крупський Ю. З. Про вік метаморфічних порід Мармароського массиву /
Ю. З. Крупський, В. П. Марусяк // Матеріали VIII всеукраїнської наукової
конференції «Проблеми геології фанерозою України».– 2017. – С. 71–72.
37. Крупський Ю. З. Свєнтокшицькі гори в Польщі і Мармароський масив в
Україні – безкореневі алохтонні тектонічні структури Ю. З. Крупський,
В.П. Марусяк // Геодинаміка. Вид-во Львівська політехніка Львів, – 2014. –
№ 2. – С. 95–100.
38. Крупський Ю. З. Тектонічна природа Мармароського кристалічного масиву в
Східних Карпатах / Ю. З. Крупський, В. П. Марусяк // Міжнародна науковопрактична конференція «Нафтогазова геофізика-інноваційні технології»
м.Івано-Франківськ 25–28 квітня. – 2011 – С. 94–96.
39. Крупський Ю. З. Умови формування відкладів бадену і сармату Зовнішньої
зони Передкарпатського прогину / Ю. З. Крупський, В. П. Марусяк // Зб. наук.
пр.: Проблеми геології фанерозою України. Матеріали VII всеукраїнської
наукової конференції, 6–8 жовтня, Львів, 2016 – С. 5–7.
40. Кузьменко В.М. Співставлення золотоносних карбонатвміщуючих порід
Мармароського масиву (Східні Карпати) та Центрального Таджикистана /
158

В. М. Кузьменко, В. Б. Степанов // Вісник Львів. ун-та. Сер. геол. – 1992. –
Вип.11. – С.145–152.
41. Лазаренко Е.К. Золотоносность юго-восточной части Украинских Карпат /
Е. К. Лазаренко, В. Т. Кардаш, О. И. Матковский // Геол.журн. – 1973. – Т. 33,
вып. 1. – С.15–27.
42. Лазаренко Е.К. Некоторые проблемы золотоносности Украинских Карпат /
Е. К. Лазаренко, О. И. Матковский // Геол. журн. – 1975. – Т.35, вып.1. –
С. 779–90.
43. Лазаренко Є. К. Курс мінералогії / Є. К. Лазаренко. – Київ : Вища школа,
1970. – 600 с.
44. Лазаренко Є. К. Метасоматичні утворення у вулканічних породах Закарпаття /
Є. К. Лазаренко. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1960. –
140 с.
45. Лазько Е. Е. Базиты офиолитвой ассоциации // Магматические горные породы.
Основные породы / Е. Е. Лазько.– Москва : Наука, 1985. – 105 с.
46. Лазько Е. М. Физико-химические основы прогнозирования постмагматического оруденения / Е. М. Лазько, Ю. В. Ляхов, А. В. Пізнюр – Москва : Недра,
1981. – 253 с.
47. Латиш І. К. Рудні мінерали та їх діагностика / І. К. Латиш – Київ :
Видавництво «Артек», 2003. – 111 с.
48. Литвинович

О.

Типоморфні

особливості

арсенопіриту

потенційно

золотоносних ділянок Бобриківського золото-поліметалевого рудного поля
(Нагольний Кряж, Донбас) О. Литвинович, В. Єхіванов, Ю. Пахнющий,
В. Степанов, О. Цабан, О. Шваєвський, О. Савина // Мінералогічний збірник. –
2009. – № 59. Вип. 2 – С. 149–161.
49. Ляхов Ю. В. Морфометрия околожильных ореолов гидротермального
пропаривания по данным декрепитации / Ю. В. Ляхов // Минералогический
сборник. – 1979. – № 33, вып. 1 – С. 41–50.
50. Ляхов Ю. В. Термобарогеохимия золота / Ю.В. Ляхов, Н. Н. Павлунь,
А. В. Пизнюр, И. В. Попивняк. – Львов: Свит, 1995. – 278 с.
159

51. Ляхов Ю.В. Термобароградієнтні умови розвитку золоторудних формацій
(генетичні та прогнозно-пошукові аспекти) / Ю. В. Ляхов // Мінерал. зб. –
1995. – № 48, вип.1. – С. 23-31.
52. Ляхов

Ю.В.

Условия

образования

и

зональность

золоторудных

месторождений (по данным термобарогеохимии): Автореф. дис. докт. геол.мин. наук. –М., 1985. – 48с.
53. Ляшкевич З. Тектоно-магматическая эволюция Карпат / З. М. Ляшкевич,
А. П. Медведев, Ю. З. Крупський – Киев : Наукова думка, 1995. – 132 с.
54. Марусяк В. Мінералогічна характеристика та термоелектричні властивості
сульфідів золото-поліметалічного рудопрояву Камень-Кльовка / В. П. Марусяк
// Матеріали міжнар. наук. конф., Львів. – 1999. – № 27. – С. 79–80.
55. Марусяк В. П. Елементний склад прожилків кварцу рудопроявів Альбин і
Добрин Чивчинського рудного району Мармароського масиву Українських
Карпат / В. П. Марусяк // МатеріалиVI всеукраїнської наукової конференції,
Львів, 24–26 вересня 2015 – С. 68–69.
56. Марусяк В. П. Мінливість густини СО2 продуктивних мінералотворних
флюїдів у процесі формування рудопрояву Добрин (Чивчинський рудний
район) / В. П. Марусяк // Матеріали молодіжної наукової конференції. Львів,
19–20 жовтня 2001– С. 71–72.
57. Марусяк В. П. Особливості термоелектричних властивостей галеніту із
рудопрояву Альбин (Мармароський кристалічний масив) / В. П. Марусяк //
Матеріали VII всеукраїнської наукової конференції, 6-8 жовтня Львів : 2016 –
С. 75–77.
58. Марусяк В. П. Поліметалеві рудопрояви в південно-східній частині
Українських Карпат (Чивчинські гори) / В. П. Марусяк // Всеукр. наук. конф.
«Біостратиграфічні, літологічні та палеогеографічні критерії прогнозування
розшуків корисних копалин». 7–10 жовтня 2010 – С. 27–28.
59. Марусяк В. П. Термоелектричні властивості галеніту з рудопрояву Добрин
(Мармароський кристалічний масив) / В. П. Марусяк // Матеріали Х
Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми теоретичної і
160

прикладної мінералогії, геології, металогенії гірничодобувних регіонів». 24–26
листопада, Кривий Ріг. 2017. – С. 67–68.
60. Марусяк В. П. Термоелектричні властивості піриту рудопрояву Альбин
(Чивчинські гори) / В. П. Марусяк // Тези доповідей всеукраїнської наукової
конференції (до 350 –річчя ЛНУ ім.І.Франка). 2011 – С. 37–39.
61. Марусяк В. П. Термоелектричні властивості піриту рудопрояву Мокрин
(Чивчинські гори) / В. П. Марусяк //. Матеріали IV всеукраїнської наукової
конференції. ЛНУ ім. І. Франка. 3–6 жовтня 2013 – С. 54–55.
62. Марусяк В. П. Термоелектричні властивості різновікових виділень піриту
рудопрояву Попадинець (Чивчинські гори) / В. П. Марусяк // Наук. конф.
Присвячена 65-річчя геол. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка «Стан і перспективи
сучасної геологічної освіти та науки». 13–15 жовтня 2010 – С. 136–137.
63. Марусяк В. П. Термоелектричні властивості та форми виділення піриту із
кварцових жил та вмісних порід рудопрояву Добрин (Чивчинські гори) /
В. П. Марусяк // Матеріали наук. конф. присвячної 100 річчю Д.П.Бобровника
(20–22 грудня 2000 р.) Львів: Видавн. центр ЛНУ ім.І.Франка, – 2000). – С. 51.
64. Марусяк В. П. Типоморфні особливості піриту як критерій золотоносності
Чивчинського рудного району Мармароського массиву / В. П. Марусяк // East
European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe volume
3, 4(8), Warszawa, Polska. – 2016. – С. 129–138.
65. Марусяк В.П. Термоелектричні властивості піриту рудопроявів Лостун
(Чивчини) і Тукало (Рахвщина) / В. П. Марусяк, Т. П. Олійник, С. І. Ціхонь,
І. В. Попівняк // Вісник Львівського університету. – 2002. – №16. – С. 116–126.
66. Марусяк В.П. Термоелектричні властивості сульфідів рудопрояву Добрин
(Чивчинський рудний район) / В. П. Марусяк // Матеріали наукової
конференції присвяченої до 55-річчя геол. ф-ту. ЛНУ ім. І Франка, 27–28
жовтня 2000 – С. 99.
67. Марушкин А. И. Пелагические фации Мезотетиса в разрезе Восточных Карпат
/ А. И. Марушкин. – К. : Наук. Думка, – 1992. – 124 с.
161

68. Марушкін О. І. Про можливості скупчення вуглеводнів під насувами
Мармароського масиву (Українські Карпати) / О. І. Марушкін // Доповідь
Національної академії наук України. – 1991. – № 11. – С. 96–97.
69. Марушкін О. І. Прояви вуглеводневих газів на північно-західному закінчення
Мармароського

масиву

(Українські

Карпати)

/

О. І. Марушкін,

О. О. Нечепуренко, Г. М. Панов, Б. В. Мацьків, І. В. Дудок // Доповідь
Національної академії наук України. – 1995. – № 4. – С. 83–84.
70. Матковский О. И Физико–химический анализ и рудоносность пород кристалического фундамента Мармарошского массива Восточных Карпат /
О. И. Матковский // Метаморфическое рудообразование низких фаций
метаморфизма складчастых областей фанерозоя: 5 межвед. совещ.: материалы. – Киев: Наук. думка, 1998. – С.65–75.
71. Матковский О. И. Минералогия и петрография Чивчинских гор (Украинские
Карпаты). Эндогенные минеральные комплексы / О. И. Матковский. – Львов,
1971. – 224 с.
72. Матковский О. И. Термодинамические и фациальные условия метаморфического минералообразования в кристалическом фундаменте Украинских
Карпат / О.И. Мтковский // Минерал. сб. – 1973. – № 27, вып. 1. – С. 10–25.
73. Матковский О. О колчеданных и полиметалических рудопроявлениях в
Чивчинских горах О. И. Матковский, А. А. Ясинская, В. И. Чулочников,
В. И. Павлишин // Минер. сб. геол. о-во. – 1962. – № 16.
74. Матковский О.И. Абсолютный возраст некоторых пород домезозойского
фундамента в Чивчинских горах Карпат / О. И. Матковский, Г. Х. Чеджемов,
О. В. Цьонь // Вопросы датировки древнейших (катархейских) геологических
образований и основных пород: [Тр.4 сесии Комисии по определению
абсолютного возраста геологических формаций]. – М.: Наука, 1967. – С.208–
212.
75. Матковский О.И. Минералогия и условия образования древних ендогенных
комплексов Мармарошского массива (Восточные Карпаты): автореф. дисс. на
162

соискание уч. ст. д-ра геол-мин наук / Орест Иллярович Матковский. – Киев,
1975. – 42с.
76. Матковский О.И. Оценка температур метаморфического минералообразования
с помощью различных методов термометрии / О. И. Матковский //
Термобарогеохимия земной коры и рудообразование. – М.: Наука, 1978. –
С. 89–96.
77. Матковский О. И. Термобарогеохимия метаморфического и постметаморфического минералообразования в кристалическом фундаменте Восточных
Карпат / О. И. Матковский // Термобарогеохимия и геохимия рудообразующих
флюидов (по включениях в минералах) : 7 Всесоюз. совещ.: тез. докл. – Львов,
1985. – Ч. 2. – С. 130–132.
78. Матковський О. І. Основи мінералогії України / О. І. Матковський,
В. І. Павлишин, Є. М. Сливко. – Львів: Львівського університету, – 2009. –
851 с.
79. Матковський О. Мінерали Українських Карпат. Процеси мінералоутворення /
О. Матковський, П. Білоніжка, Д. Возняк, В. Дяків, М. Ковальчук, І. Наумко,
І. Попп, В. Семеренко, Л. Скакун, Н. Словотенко, В. Степанов, С. Ціхонь,
С. Кріль. – Львів: Львівського університету, – 2014. – 583с.
80. Матковський О.І. Деякі особливості мінерального складу і вік сульфідних
рудопроявів та вміщуючих порід Чивчинських гір Карпат / О. І. Матковський,
А. А. Ясінська, Г. Х. Чеджемов, О. В. Цьонь // XI наукова конференція.
Львівського університету. – 1966.
81. Матковський О.І. Родовища і рудопрояви золота Українських Карпат /
О. І. Матковський // Вісн. Львів.ун-та. Сер. геол. – 1992. – Вип.11. –С. 96–120.
82. Миронов А. Г. Экспеременальные исследования сорбции золота пиритами
различных термоелектрических свойств / А. Г. Миронов, С. М. Жмодик,
Є. А. Максимов // Геохимия. – 1981. – С. 553–569.
83. Михайлов В. А. Металогенія золота / В. А. Михайлов, В. Я. Федчук // Київ.
ВПЦ «Київський університет» 2008. 382 с.
163

84. Наумко І. Геохімічні передумови вуглеводнегенезу у метаморфічних
комплексах Мармароського масиву (за флюїдними включеннями у мінералах)
/ І. Наумко, Р. Бондар // Вісник Київського національного університету ім.
Т. Шевченка. – 2011. – С. 38–41.
85. Наумко І. М. Про генезис високометаморфізованих вуглистих утворень
північно-західної частини Мармароського масиву (за даними вивчення
флюїдних включень у мінералах) / І. М. Наумко, Р. Я. Боднар, Б. Е. Сахно //
Доповідь Національної академії наук України. – 2011. – С. 113–117.
86. Наумко І. М. Про шляхи втілення глибинного високотемпературного флюїду в
земну кору / І. М. Наумко, Й. М. Сворень // Доповідь національної академії
наук України. – 2008. – С. 110–112.
87. Наумко

І.

Особливості

метасоматичного

газової

мінералогенезу

складової

флюїдів

породно-рудних

метаморфогенно-

комплексів

північно-

західної частини Мармароського масиву (за даними вивчення включень у
мінералах) / І. Наумко, Р. Бондар, Й. Сворень, О. Нечепуренко //
Мінералогічний збірник. – 2009. – С. 84–94.
88. Наумко І. Флюїди глибинних горизонтів літосфери: звязок з родовищами
нафти і газу в земній корі (за даними вивчення включень у мінералах
глибинного походження) / І. Наумко, С. Бекеша, Й. Сворень // Доповідь
Національної академії наук України. – 2008. – № 8. – С. 117–120.
89. Никольский Н. С. Флюидный режим эндогенного минералообразования /
Н. С. Никольський. – Москва : Наука, 1987. – 200с.
90. Павлунь М. М. Кристалогенетический ряд и некоторые типоморфные свойства
пиритов месторождения Ачкатау / М. М. Павлунь // Минерал. сб. Львовского
уныверситета. – 1982. – С. 31–36.
91. Павлышин В. И. Типоморфизм и поисково-оценочное значение пирита /
В. И. Павлышин, А. Т. Жабин, А. Э. Китаенко. – Киев: УкрГГРИ, 2004. –
152 с.
92. Петровськая Н. В. Характер золотоносных минеральных асоциаций и
формации золота и руд СССР / Н. В. Петровская // Доклад советских геологов
164

XXI сессии. Международный геологический конгрес. Генетические проблемы
руд. Москва. – 1960. – С. 145–149.
93. Пизнюр А. В. К определению давления по многофазным включениям /
А. В. Пизнюр // Минералогический сборник. – 1968. – № 22, вып. 2. – С. 168–
170.
94. Пизнюр

А.

В.

Основы

термобарогеохимии.

Методы

термометрии /

А. В. Пизнюр. – Львов : Вища школа, 1973. – 106 с.
95. Плошко В. В. Гипербазиты Карпато-Крымско-Кавказской складчастой
системы / В. В. Плошко. – Киев: Наукова думка, 1986. – 192 с.
96. Попивняк И. В. Об использовании типоморфных признаков пирита в
поисковой и оценочной практике / И. В. Попивняк // Минералогический
сборник. – 1976. – № 30. – С. 39–49.
97. Попивняк И. В. Опыт использования типоморфных особенностей пирита при
оценке глубоких горизонтов одного из золоторудных месторождений
Восточного Саяна / И. В. Попивняк, А. А. Ясинская, Ю. П. Зирченко //
Минералогический сборник. – 1985. – № 39. – С. 21–31.
98. Попивняк И. В. Опыт перспективной оценки глубоких горизонтов некоторых
золоторудных обектов Урик-Китойского рудного узла (Восточные Саяны) /
И. В. Попивняк,

Т. А. Карамышева,

В. А. Ковалевский

//

МГП

«Геоинформаркет». – 1992. – С. 161–162.
99. Попивняк И. В. Термобарогеохимические условия минералообразования,
поисково-оценочные критерии и прогнозирования оруденения в Кедровском
рудном районе (Зап. Забайкалье,зона ВАМ) : автореф. дис. на здобуття
ступеня канд. геол. -мин. наук: спец. 04.00.08 – Львов, 1977. – 30 с.
100. Попивняк И.В. Лабораторные изучения термоелектрических свойств
пикроильменитов и разработка методических основ их использования в
практике поисков и оценки кимберлитовых тел / И. В. Попивняк // Отчет. –
Л., 1985. – 108с.
101. Попівняк І. В. Комплекси термобарогеохімічних критеріїв золотого
зруденіння та особливості їх реалізації у прогнозно-пошуковій практиці /
165

І. В. Попівняк // Праці наукового товариства ім. Т. Шевченка. – 1998. – С. 638–
667.
102. Попівняк І. В. Фізико-хімічне моделювання флюїдодинамічних рудогенеруючих палеосистем та прогнозування пов’язаного з ним зруденіння (на
прикладі родовищ золота) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктор
геол. наук. – Львов, 2002. – 50 с.
103. Попівняк І. Фізико-хімічні умови і стадійність формування золоторудного
родовища Сауляк (Рахівський рудний район) / І. Попівняк, С. Ціхонь,
Т. Олійник, А. Ніколенко, П. Ніколенко, В. Марусяк // Мінералогічний
збірник. – 2006. – С. 76–98.
104. Прохоров В. Г. Пирит (к геохимии, минералогии, економике и промышленному использованию) / В. Г. Прохоров. – Красноярск : Красноярское книжное
издательство, 1970. – 180 с.
105. Пшеничкин А. Я. Термоелектрические свойства пиритов некоторых
золоторудных месторождений различных типов / А. Я. Пшеничкин // Томского ордена Октябрской революции и ордена трудового красного знамены
политехнического института им. С. М. Кирова. – 1977. – С. 74–78.
106. Рамдор П. Рудные минералы и их срастания / П. Рамдор. – Москва: ИЛ,
1962.
107. Реддер Э. Флюидные включения в минералах / Э. Реддер. – Москва: Мир,
1987. – 560 с.
108. Розова E. В. Распределение кобальта и мышяка в колчеданных рудах по
даных изучения термо-ЕДС пирита / Е. В. Розова // ТрЦНИГРИ. – 1979. –
№ 142. – С. 47–52.
109. Розова Е. В. Об изменчивости термоелектрических свойств пиритов золоторудных месторождений / Е. В. Розова // ТрЦНИГРИ. – 1969. – № 86. – С. 86–
95.
110. Сворень Й. Термобарогеохімія і геохімія газів прожилково-вкрапленої
мінералізації у відкладах нафтогазоносних областей і металогенічних
166

провінцій: глибинні флюїдопотоки / Й. Сворень, І. Наумко // Доповідь Національної академії наук України. – 2007. – № 9. – С. 91–95.
111. Смит Ф. Г. Геологическая термометрия по включениям в минералах /
Ф. Г. Смит. – Москва: Издательство иностранной литературы, 1956. – 165 с.
112. Смит Ф. Г. Физическая геогимия / Ф. Г. Смит. – Москва: Недра, 1968. –
474 с.
113. Старова М.М. Типоморфные особенности пиритов и арсенопиритов
золоторудных месторождений Восточного Казахстана : автореф. дис. на
здобуття наук. ступеня канд. геол.-мін. наук. – Усть-Каменогорск, 1973. – 30 с.
114. Степанов В. Б. Минералого-геохимические особенности оруденения в
доверхнепалеозойских метаморфических образованиях Украинских Карпат
(Раховское рудное поле): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол.мін. наук : спец. 04.00.30 – Львов, 1993. – 32 с.
115. Суботін А. Г. Перспективи виявлення рудопроявів благородних металів у
вуглецевих відкладах менілітової серії Карпат / А. Г. Суботін // Мінералогічний збірник. – 1995. – № 48, вип.1 – С. 138–139.
116. Таусова Л. В. Термодинамика постмагматических процессов / Л. В. Таусова. – Москва : Мир, 1968. – 289 с.
117. Третьяков Ю. И. Золото (геолого-економический обзор) / Ю. И. Треьяков,
В. Д. Сальникова. – Киев, 1999. – 152 с.
118. Угай Я. Введение в химию полупроводников / Я. Угай. – Москва : Выщая
школа, 1965. – 173 с.
119. Фігура Л. А. Літологія і золотоносність четвертинних алювіальних відкладів
басейну річок Чорний і Білий Черемош : дис. канд.геол. наук : 04.00.21 –
літологія. 2008. – 173 с.
120. Фігура Л. Морфологічна класифікація золота з осадових товщ Чивчинського
району Українських Карпат / Л. Фігура // Мінералогічний збірник. – 2002. –
№ 52. – С. 93–95.

167

121. Фігура Л. Морфологія розсипного золота як критерій умов седиментогенезу
(на прикладі розсипного золота з алювію сучасних річок Чивчинського
району) / Л. Фігура // Мінералогічний збірник. – 2004. – № 54. – С. 156–159.
122. Фігура Л. Хімічний склад золота і морфологія золота Чивчинського району
Українських Карпат / Л. Фігура // Пошукова та екологічна геохімія. – 2003. –
№ 2. – С. 14–16.
123. Хелбат К., Клейн К. Минералогия пр системе Дэна / К. Хелбат, К. Клейн. –
Москва: Недра, 1982. – 727 с.
124. Цамбел Б., Редкие елементы в пирите колчеданных месторождений
Западных Карпат и возможности их использования при решении генетических
проблем оруденения / Б. Цембел, Я. Ярковский // Москва. В сб. Проблемы
геохимии. – 1965. – С. 249–266.
125. Цільмах О. Популяції самородного золота в кварц-карбонат-сульфідних
агрегатах Бобриківського золоторудного родовища / О. Цільмах, Л. Скакун,
О. Литвинович, Р. Серкіз // Геохімія та рудоутворення. – 2009. – № 27. –
С. 101–105.
126. Ціхонь С.І. Типоморфні особливості піриту Рахівщини та Чивчин /
С. І. Ціхонь, І. В. Попівняк, В. П. Марусяк, Т. П. Олійник // Вісник Львівського університету. – 2001. – № 15. – С. 93–103.
127. Ціхонь С.І. Фізико-хімічні умови розвитку та зональність гідротермального
зруденіння Рахівського золоторудного району (за даними термобарогеохімічних та мінералого-фізичних досліджень): автореф. дис. на здобуття наук.
ступеня канд. геол. наук. – Львів, 2004. – 24 с.
128. Ціхонь С.І. Фізико-хімічні умови формування рудопрояву Камінь-Кльовка
(Рахівський рудний район, Закарпаття) / С. І. Ціхонь, І. В. Попівняк,
Л. М. Гопко, О. В. Костюк, В. П. Марусяк, В. В. Школка // Вісник Львівського
університету. – 2004. – № 18. – С. 247–256.
129. Чернов В. Г. Тектоника Мармарошской зоны утесов Советских Карпат/ В. Г.
Чернов // Московского университету.Геология.. – 1972. – №2. – С. 23–35.
168

130. Шуй Р. Т. Полупроводниковые рудные минералы / Р. Т. Шуй // Недра. –
1979. – С. 181–191.
131. Яхонтова Л. К. Роль полупроводниковых свойств сульфидных минералов в
процессе их геохимического и бактериального окисления / Л. К. Яхонтова,
Л. Г. Несторович, А. П. Груднев // Москва. – 1982. С.49–55.
132. Bukovy S. Budova geologicżna Polski, Tom 1. Stratygrafia, czesc 1, prekambr i
paleozoik / S. Bukovy, S. Cebulok, A. Grocholski. – Warszawa : Wyd-vo
Geologiozne, 1968. – 616 s.
133. Jarosinski M. Rozwarstwienie wspołczesnego pola naprężen w zachodniej częsci
polskich Karpat zewnętrznych / M. Jarosinski // Przegląd Geologicżny – 1997. –
vol. 45, № 8. – S. 768–776.
134. Konon А. Regionalizacja tektoniczna Polski - Gory Swięntokrzyskie i regiony
przyległe / А. Konon. // Przegląd Geologicżny, – 2008. – vol. 56, № 10. – S. 921926.
135. Popivnyak

I.

Complex

application

of

the

methods

of

practical

thermobarochemistry and geoindication deciphering of aerial cosmic production at
staying of ore-generating systems / I. Popivnyak, O. Kolodiy, Y. Lyakhov V.
Ekhivanov, A. Nikolenko, P. Nikolenko, V. Marusyak, T. Pavlyuk, T. Oliynik,
S. Tsikhon // 2nd Intern. Sci. Conf. “Mineral sciences in the Carpathians” Vol. 1. Mishkolc. – 2003. – P. 87.
136. Popivnyak I. Physicochemical condition and stages of mineral formation in the
Saulyak gold deposit (Rakhiv ore district, transcarpathian region) / I. Popivnyak, S.
Tsikhon, T. Оliynyk, A. Nikolenko, P. Nikolenko, V. Marusyak // 3nd Intern Sci.
Conf.“Mineral sciences in the Carpathians” Vol.5.-Mishkolc. – 2006. – P. 96.
137. Skompski S. Gory Swięntokrżkie 25 najważniejszych odsłonięc geologicznych /
M. Barski, M. Bąbel, E. Głowniak i in. Warszawa : Uniwersytet Warszawski
Wydział Geologii, 2012.

169

ДОДАТОК 1

Геологічна карта Рахівського і Чивчинського рудного району з виділеним районом
дослідження. Масштаб 1: 250 000, згідно з Державна геологічна карта України масштабу 1:200
000, аркуші M-34-XXXVI (Xуст), L-34-VI (Бая-Маре), М-35-ХХХІ (Надвірна), L-35-І (ВішеуДе-Сус). Карпатська серія. К.:УкрДГРІ, 2009.
Відклади: 1 – Чорноголовська світа; 2 - Скупівська світа; 3 - Соймульська світа; 4 Оркулецька та яловичорська світи об’єднані; 5 - Рахівська світа; 6 - Шипітська світа; 7 Білотисенська світа; 8 - Буркутська світа; 9 - Болтагульська світа; 10 - Чивчинська світа; 11 Маргітульська товща; 12 - Кваснинська товща; 13 -Кузинська світа; 14 - Берлебаська світа.15 Білопотоцька світа; 16 - Інтрузивні утворення верхнього протерозою. Умовні позначення: 17 Фронтальні насуви покривів; 18 - Насуви достовірні; 19 - Елементи залягання похилої поверхні
шаруватості.
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ДОДАТОК 2

Геологічна карта-схема дочетвертинних утворень Чивчинського рудного району з відбором
проб по точках мінералізації. Масштаб 1:250 000 (згідно з Державна геологічна карта України
масштабу 1:200 000, аркуші M-34-XXXVI (Xуст), L-34-VI (Бая-Маре), М-35-ХХХІ (Надвірна),
L-35-І (Вішеу-Де-Сус). Карпатська серія. К.:УкрДГРІ, 2009):
1 – Чорноголовська світа; 2 – Скупівська світа; 3 – Соймульська світа; 4 – Оркулецька та
яловичорська світи об’єднані; 5 – Рахівська світа; 6 – Шипітська світа; 7 – Білотисенська світа;
8 – Буркутська світа; 9 – Болтагульська світа; 10 – Чивчинська світа; 11 – Маргітульська товща;
12 – Кваснинська товща; 13 – Кузинська світа; 14 – Берлебаська світа.15 – Білопотоцька світа;
16 –Інтрузивні утворення верхнього протерозою; 17 – Фронтальні насуви покривів; 18 – Насуви
достовірні; 19 – Елементи залягання похилої поверхні шаруватості; 20 – точки відбору проб;
21 – розсипища золота (А – Альбинський розсип; Б – розсипи верхів'я Білого Черемоша); 22 –
родоніт (поклади родоніт-родохрозитової породи) (Прелучний); 23 – пряви графіту (Альбин),
(за матеріалами В.В. Глушка, Я.О. Кульчицького, В.А. Шакіної,1965).
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ДОДАТОК 3
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ДОДАТОК 7
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ДОДАТОК 8
Таблиця
Загальні значення термо-ЕРС піриту рудопрояву Добрин
№ з\п

№ крист.

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.

Д-1
Д-2
Д-3
Д-4
Д-5
Д-6
Д-7
Д-8
Д-9
Д-10
Д-11
Д-12
Д-13
Д-14
Д-15
Д-16
Д-17
Д-18
Д-19
Д-20
Д-21
Д-22
Д-23
Д-24
Д-25
Д-26
Д-27
Д-28

a mах.

a min.

а сер.

Розмах

Габітусні

+690
+680
+650
+580
+690
+710
+720
+680
+650
+560
+370
+360
+520
+420
+690
+850
+840
+940
+900
+880
+870
+1000
+830
+680
+850
+890
+950
+760

+120
+280
+190
+150
+240
+250
+240
+350
+280
+210
+130
+100
+250
+160
+250
+230
+380
+350
+390
+430
+320
+520
+250
+240
+460
+420
+420
+280

+401
+525
+434
+359
+430
+511
+490
+519
+481
+437
+263
+256
+426
+301
+501
+541
+627
+603
+705
+720
+585
+776
+567
+505
+655
+624
+698
+551

вибірки
570
400
460
430
450
460
480
330
260
450
240
260
270
260
440
620
460
590
510
410
550
550
580
440
390
470
530
480

форми
Куб
Куб
Куб
Пен. дод.
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Пен.дод.
Куб
Пен.дод.
Пен.дод.
Куб
Куб
Куб
Куб
Пен. дод.
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
177

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Д-29
Д-30
Д-31
Д-32
Д-33
Д-34
Д-35
Д-36
Д-37
Д-38
Д-39
Д-40
Д-41
Д-42
Д-43
Д-44
Д-45

+830
+850
+450
+620
+640
+590
+620
+630
+520
+610
+670
+680
+900
+580
+680
+620
+520

+360
+400
+250
+300
+350
+150
+300
+210
+180
+110
+100
+220
+380
+170
+420
+300
+180

+543
+594
+355
+456
+502
+349
+452
+431
+323
+423
+373
+470
+598
+384
+506
+452
+323

470
450
200
320
290
440
320
420
340
500
570
460
520
410
260
320
340

Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Пен. дод.
Куб
Куб
Куб
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ДОДАТОК 9
Таблиця
Значення термо-ЕРС піриту внутр.(а) і зовн.(б) ділянок рудопрояву Добрин
№ з\п
№крист.
α mах
α mіп
α сер
Розмах
Габітусна
вибірки
форма
1.
1(а)
+850
+650
+766
200
Куб
2.
1(6)
+680
+450
+543
230
Куб
3.
2(а)
+820
+620
+728
200
Куб
4.
2(6)
+630
+420
+496
210
Куб
5.
3(а)
+690
+420
+607
270
Куб
6.
3(6)
+540
+360
+449
180
Куб
7.
4(а)
+790
+590
+698
210
Куб
8.
4(6)
+670
+470
+502
200
Куб
9.
5(а)
+750
+620
+696
130
Куб
10.
5(6)
+670
+450
+559
220
Куб
11.
6(а)
+690
+540
+614
150
Куб
12.
6(6)
+520
+370
+429
150
Куб
13.
7(а)
+790
+550
+695
240
Куб
14.
7(6)
+640
+420
+508
220
Куб
15.
8(а)
+350
+100
+191
250
Пен.дод.
16.
8(6)
+480
+150
+316
330
Пен.дод.
17.
9(а)
+570
+430
+502
140
Куб
18.
9(6)
+510
+120
+281
390
Куб
19.
10(а)
+620
+400
+495
220
Пен.дод.
20.
10(6)
+620
+370
+510
250
Пен.дод.
21.
11(а)
+670
+350
+623
320
Куб
22.
11(б)
+490
+220
+336
270
Куб
23.
+750
+450
+595
300
Куб
12(a)
24.
12(6)
+540
+240
+347
300
Куб
25.
13(a)
+560
+310
+422
250
Куб
26.
13(6)
+500
+160
+324
340
Куб
27.
14(a)
+650
+440
+544
210
Куб
28.
14(6)
+650
+350
+538
300
Куб
29.
15(a)
+680
+440
+579
240
Куб
ЗО.
15(6)
+650
+340
+507
310
Куб
179

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

16(a)
16(6)
17(a)
17(6)
18(a)
18(6)
19(a)
19(6)
20(a)
20(6)
21(a)
21(6)
22(a)
22(6)
23(a)
23(6)
24(a)
24(6)
25(a)
25(6)
26(a)
26(6)
27(a)
27(6)
28(a)
28(6)
29(a)
29(6)
30(a)
30(6)
31(a)
31(6)
32(a)
32(6)

+710
+630
+600
+550
+660
+490
+670
+570
+460
+520
+730
+400
+720
+670
+640
+600
+630
+600
+240
+370
+420
+150
+710
+660
+800
+500
+750
+650
+610
+480
+720
+640
+580
+600

+370
+400
+370
+340
+310
+220
+360
+260
+140
+150
+450
+160
+100
+130
+360
+360
+440
+200
+60
+150
+120
+140
+390
+230
+390
+240
+330
+320
+280
+320
+400
+400
+400
+480

+538
+502
+493
+448
+463
+322
+525
+375
+238
+273
+587
+256
+457
+333
+482
+463
+544
+404
+72
+225
+235
+10
+591
+383
+613
+350
+667
+438
+456
+408
+600
+515
+497
+546

340
230
230
210
350
270
310
310
320
370
280
240
620
540
280
240
190
400
300
520
300
290
320
430
410
260
420
330
330
160
320
240
180
120

Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб

180

ДОДАТОК 10
Таблиця
Форми виділення та характер розподілу значень термо-ЕРС піриту
рудопрояву Добрин
Форми
виділення
мінералів

α мах α міп α сер Розмах Характер розподілу Кількіст
вибірк
значень
ь
и
Замірів
Пірит
Плоскогранні +610 +110 +423
500
Одномодальний з
50
Лубоїди
ексцесом
Комбінація
пентагондодекаедра і
куба

+900

+380

+598

520

Двомодальний

50

Пірит у
прожилку

+280

+36

+105

244

Двомодальний

50

Пірит, що
+520
тісно
асоціюється з
галенітом
Пірит
+181
(кубоїди) з
блоковою
поверхнею
граней

+180

+323

340

Одномодальний з
ексцесом

50

-65

+36

187

Тримодальний

50

181

ДОДАТОК 11
Таблиця
Загальні значення термо-ЕРС піриту рудопрояву Альбин
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

№ крист.

α mах

А-1
А-2
А-3
А-4
А-5
А-6
А-7
А-8
А-9
А-10
А-11
А-12
А-13
А-14
А-15
А-16
А-17
А-18
А-19
А-20

380
350
-300
-220
-220
-200
-200
-190
280
250
610
600
610
600
-400
-430
-220
-160
290
350

α mіп

α сер

Розмах

Габітусна

160
190
-140
-100
-100
-100
-110
-90
100
120
390
190
390
190
-120
-110
-110
-90
140
190

252
285
-232
-162
-178
-150
-154
-125
184
189
494
432
494
432
-270
-287
-169
-115
215
285

220
вибірки
160
160
120
110
100
90
100
180
130
220
410
220
410
280
320
110
70
150
160

Куб
форма
Куб
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Куб
Куб

182

ДОДАТОК 12
Таблиця
Загальні значення термо-ЕРС піриту р. Лостун
№ з/п
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

№крист.
Л-1
Л-2
Л-3
Л-4
Л-5
Л-6
Л-7
Л-8
Л-9
Л-10
Л-11
Л-12
Л-13
Л-14
Л-15
Л-16
Л-17
Л-18
Л-19
Л-20
Л-21
Л-22
Л-23
Л-24
Л-25
Л-26
Л-27
Л-28
Л-29
Л-30
Л-31
Л-32
Л-33
Л-34

α mах
530
570
-260
-470
-320
-300
640
420
170
-270
680
670
140
-270
-360
190
480
600
370
770
640
720
590
500
-200
580
680
650
510
720
-330
-310
-310
-320

α mіn
240
280
-120
-250
-140
-150
270
180
70
-50
320
360
50
-100
-180
100
110
350
200
460
270
320
330
240
-90
300
370
340
320
320
-230
-220
-220
-210

α сер
365
413
-270
-362
-243
-188
453
314
126
-141
515
422
104
-125
-282
151
335
466
282
599
502
512
447
351
-142
440
530
510
451
512
-274
-268
-295
-270

Розмах
вибірки

Габітусна форма

280
290
380
220
180
150
370
240
100
220
360
310
90
170
180
90
370
250
170
310
370
400
260
260
110
280
310
210
190
400
100
90
120
110

Куб
Куб
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.лол.
Пен.дод.
Куб
Куб
Куб
Пен.дод.
Куб
Куб
Куб
Пен.дод.
Пен.дод.
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Пен.дод.
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Октаедр
Октаедр
Октаедр
Октаедр
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ДОДАТОК 13
Таблиця
Значення термо- ЕРC піриту -1 та 2 вн. (а) і зов.(б) кристалів р. Лостун
№ з/п № крист.
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
6.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

1(а)
1(6)
2(а)
2(6)
3(а)
3(6)
5 (а)
5(6)
6(а)
6(6)
7(а)
7(6)
8(а)
8(6)
9(а)
9(6)
11(а)
11(6)
12(а)
12(6)
13 (а)
13(6)
15 (а)
15(6)
16(а)
16(6)
17(а)
17(6)
18(а)
18(6)
19(а)
19(6)

α max

α min

α сер

Розмах

Габітусна

+580
+670
+590
+600
+610
+1000
+460
+750
+580
+760
+600
+600
+680
+810
+590
+560
+520
+620
+560
+640
+590
+620
+450
+630
+640
+660
+610
+780
+600
+980
+350
+610

+270
+270
+250
+370
+320
+690
+170
+470
+100
+400
+320
+390
+280
+410
+320
+220
+200
+370
+260
+440
+280
+390
+210
+420
+280
+370
+150
+500
+200
+600
+140
+370

+444
+460
+402
+508
+435
+829
+304
+594
+277
+622
+476
+515
+437
+610
+460
+356
+382
+514
+268
+525
+465
+538
+323
+531
+438
+514
+399
+632
+415
+710
+229
+504

310
вибірки
400
340
230
МкВ/грд
290
310
290
280
480
360
280
210
400
400
270
340
320
250
300
200
310
230
240
210
360
290
460
280
400
380
210
240

Куб
форма
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
184

33.
34.
35.
36.
37.
39.
40.
38.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

22(а)
22(6)
23 (а)
23(6)
4(а)
4(б)
10(а)
10(б)
14(а)
14(б)
20(а)
20(б)
24(а)
24(б)

+300
+560
+350
+610
-390
+790
-500
+790
-170
+380
-500
+640
-320
+730

+100
+200
+140
+370
-100
+510
-150
+380
-50
+180
-150
+320
-100
+350

+206
+420
+238
+524
-235
+620
-315
+588
-109
+280
-282
+454
-229
+551

200
360
210
240
290
280
350
410
120
200
350
320
220
380

Куб
Куб
Куб
Куб
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
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ДОДАТОК 14
Таблиця
Загальні значення термо-ЕРС піриту (октаєдри та більш складні форми)
рудопрояву Лостун
№ з/п

α mах

α mіп

α сер

Розмах

Габітусна

мкВ/град

мкВ/град

мкВ/град

вибірки

Форма

1.

-330

-230

-274

100

Кр.октаєдра

2.

-310

-220

-268

90

Кр.октаєдра

3.

-340

-220

-295

120

Кр.октаєдра

4.

-320

-210

-270

110

Кр.октаєдра
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ДОДАТОК 15
Таблиця
Загальні значення термо-ЕРС піриту р. Мокрин
№ з/п

№ Кристала

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.

М-1
М-2
М-3
М-4
М-5
М-6
М-7
М-8
М-9
М-10
М-11
М-12
М-13
М-14
М-15
М-16
М-17
М-18
М-19
М-20
М-21
М-22
М-23
М-24
М-25
М-26
М-27
М-28
М-29
М-30

а шах
-350
-400
-430
-410
-400
200
230
-400
-390
-320
-430
-360
-300
-350
-370
-410
-420
-420
-370
-410
-240
-420
-240
-340
-320
580
550
530
490
480

а шіп
-190
-200
-250
-240
-170
100
100
-200
-200
-120
-170
-200
-100
-180
-140
-220
-260
-180
-140
-220
-100
-170
-150
-180
-150
350
350
240
100
200

а сер

Розмах

Г абітусна форма

-276
-294
-357
-355
-328
158
169
-287
-305
-229
-304
-297
-230
-136
-252
-334
-348
-333
-281
-336
-169
-319
-199
-252
-272
463
447
370
308
340

вибірки
160
200
180
170
230
100
130
200
190
200
260
160
200
170
230
190
160
240
230
190
140
250
90
160
170
230
200
190
390
280

Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Куб
Куб
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
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ДОДАТОК 16
Таблиця
Загальні значення термо-ЕРС піриту р. Попадинець
№ з\п
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.

№ крист.

а шах

а шіп

а сер.

П-1
П-2
П-3
П-4
П-5
П-6
П-7
П-8
П-9
П-10
П-11
П-12
П-13
П-14
П-15
П-16
П-17
П-18
П-19
П-20
П-21
П-22
П-23
П-24
П-25
П-26
П-27
П-28
П-29
П-30
П-31
П-32

-700
-500
-420
-750
540
510
500
-570
-560
-400
-520
-530
-570
600
550
570
680
610
620
540
680
590
570
560
730
-490
-590
-620
-580
-730
-600
-650

-200
-230
-150
-450
200
250
150
-210
-310
-150
-150
-100
-130
150
230
110
200
100
240
160
400
300
260
210
300
-250
-320
-300
-240
-500
-390
-350

-448
-326
-284
-631
338
409
362
-366
-432
-315
-394
-100
-130
398
380
304
461
397
443
336
558
457
418
393
494
-384
-452
-437
-353
-608
-498
-524

Розмах
вибірки
500
270
270
300
240
260
350
360
250
250
370
430
440
450
320
460
480
510
380
380
280
290
310
350
400
250
270
320
340
220
210
300

Габітусна
форма
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Куб
Куб
Куб
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Куб
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Пен.дод.
Октаедр
Октаедр
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ДОДАТОК 17
Таблиця
Значення термо-ЕРС галеніту рудопрояву Добрин
№ з/п

α max,

α min, мкВ/град

мкВ/град

α сер,

Р.В., мкВ/град

мкВ/град

1

-530

-290

-428

240

2

-590

-390

-531

200

3

-470

-280

-373

190

ДОДАТОК 18
Таблиця
Загальні значення термо-ЕРС галеніту з рудопрояву Альбин
№ з/п

α max,

α min,

α сер,

Р.В.,

Габітусна

мкВ/град

мкВ/град

мкВ/град

мкВ/град

форма

1

-620

-200

-467

390

Куб

2

-530

-330

-443

200

Куб

3

-370

-120

-225

250

Куб

4

-420

-190

-370

230

Куб

5

-590

-250

-388

290

Куб

6.

-300

-140

-232

160

Куб
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ДОДАТОК 19
Таблиця
Загальні значення термо-ЕРС халькопіриту з рудопрояву Добрин
№ з/п № взірця α max
α min
α сер.
Розмах
Габітусна
мкВ/град мкВ/град мкВ/град вибірки
форма
1.
Д-21
-230
-11
-72
219
Прожилки
2.
Д-21
130
-180
-49
310
Прожилки
3.
Д-21
-590
-160
-337
430
Прожилки
4.
Д-21
-650
-260
-463
390
Прожилки
5.
Д-20
-160
-40
-89
120
Прожилки
6.
Д-20
-100
-10
-43
90
Прожилки

ДОДАТОК 20
Таблиця
Результати термо-ЕРС та характер розподілу значень халькопіриту із
рудопрояву Добрин
Форми

α мах

α міп

Розмах

Характер

Кількість

виділення мкВ/град мкВ/градмкВ/град вибірки

розподілу

аналізів

мінералів

α сер

Халькопірит

Значень

Кристалічні
виділення в

-650

-260

-463

390

Двомодальний

50

інтерстиціях
//-//-//
у кварці

-590

-160

-337

480

Одномодальний

50

//-//-//

-230

-11

-73

219

Асиметричний
Одномодальний

50

//-//-//

+130

-180

-49

235

Асиметричний
Одномодальний

50

з ексцесом

190

ДОДАТОК 21
Результати досліджень прожилків кварцу з проявів гідротермалітів
Чивчинського рудного району
Номер
у табл.
Менделеєва
1
11Na
12Mg
13Al
14Si
16S
19K
20Ca
21Sc
22Ti
23V
25Mn
26Fe
28Ni
29Cu
30Zn
31Ga
33As
34Se
37Rb
38Sr
39Y
40Zr
41Nb
45Rh
46Pd
47Ag
48Cd
49In
50Sn
51Sb
52Te
53I
56Ba
78Pt
79Au
82Pb

А-1

А-5

А-8

А-10

А-18

Д-11

Д18(1)

Д18(2)

Д-20

Д-23

2

3

4

5

6

7
0,551
0,651

8

9

10

11

7,553
63,978
6,693
11,703

98,916
0,262

27,520
4,023

84,752
0,694

90,646
6,749

82,834
10,933

95,919
0,634

91,725
0,614

70,837
4,498

59,141

12,988

0,231

0,190

6,098

17,936

2,163
0,026
0,048
0,043

3,832
0,131
0,240
1,328

0,627
0,051
0,212
0,016
0,025
1,235
0,017
0,010
0,007

0,018

0,009

0,003

0,003

0,005
0,006

0,008
0,005

0,004
0,003

0,006

0,003

0,013

0,548

0,651
0,125
0,005

0,223
0,341
0,029

0,070
0,279
1,202
0,021
0,008

0,008
0,003

0,003
0,003
0,003

0,783

0,009
0,106
0,006
0,019

0,016
0,006
0,004

0,005

0,130
1,358
0,023
0,016
0,009

0,003
0,003

97,015
0,390
0,906

0,335

0,775

0,315
5,956
0,018
0,007
0,004
0,003
0,021
0,002
0,004
0,021
0,004
0,011
0,004

0,071
8,795
0,017
0,006
0,008
0,008
0,015
0,066
0,030
0,011
0,047
0,005

0,024
0,697
0,059
0,005
0,075
0,003

0,002

0,004
0,003
0015

0,003
0,009

0,018

0,010

0,006

0,015
0,011

0,012

0,007
0,014
0,029
0,014
0,180
0,005
0,006

0,010

0,060

0,416

0,011

0,011
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ДОДАТОК 22
Результати рентгенфлюоресцентних аналізів кристаликів піриту
(Лостун) Чивчинського рудного району (масова частка, %)
Елементи

Л-1

Л-2

Л-3

Л-4

Л-5

Л-6

Л-7

10,530

4,467

0,941

6,374

3,718

1,823

0,274

0,276

72,499

68,813

Л-9

в таблиці
Менделеєва
14Si
15P
16S

52,332

74,014

70,534

22Ti
26Fe

46,263

14,546

29Cu

0,247

0,052

33As

1,158

0,859

23,767

1,232

26,197

23,975

0,082

0,381

0,007

0,182

0,431
70,807

69,878

49,645

0,119

0,045

0,401

24,226

25,398

48,178

0,183
1,119

35Br

0,499

0,956

0,004

37Rb

0,002

38Sr

0,003

40Zr

0,003

0,010

192

ДОДАТОК 23
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ДОДАТОК 24
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