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ЛІТОЛОГІЧНІ ТА МІНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕОЦЕНОВИХ 

ПІСКОВИКІВ ПІВНІЧНО-СХІДНОГО СХИЛУ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ 
 
(Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, доц. С.Є. Шнюковим) 
Авторами проводились дослідження в межах наукового супроводу об'єктів Геологічного заказника "Камінські пісковики", 

який увійшов до складу регіонального ландшафтного парку "Сеймський". На правобережжі річки Сейм (поблизу місця впадіння 
в неї річки Клевень) розташовані виходи кварцитоподібних пісковиків площею близько 3 га, (вік яких за вмістом фауни раніше 
був визначений як еоценовий). У геологічному відношенні дана територія приурочена до північно-східного схилу Дніпровсько-
Донецької западини в зоні впливу Воронезького масиву. Метою роботи стало визначення літогенетичних і мінералогічних 
особливостей еоценових пісковиків. Палеогенові піски зазнали післяседиментаційних перетворень. Літогенетичні дослі-
дження осадових порід доводять, що пісковики утворились в умовах термального катагенезу (за температури близько 150–
175 оС). Окремі ділянки породи (кварцовий цемент, ділянки крустифікації) сформувалися за рахунок часткового розчинення 
зерен кварцу за нових геохімічних і термальних умов (за температури близько 200 оС). Викладено результати мінералого-
петрографічного дослідження кварцитоподібних пісковиків і показано, що формування самородного заліза в пісковиках, які 
зазнали термального катагенезу, може відбуватися внаслідок гідротермального процесу, електрохімічної реакції або в умо-
вах відновлення в осадовому басейні.  

Ключові слова: літогенез, термальний катагенез, самородне залізо, бучацька світа, еоценові пісковики, осадовий басейн. 
 
Стаття є продовженням публікацій, присвячених пи-

танням еволюції речовинного складу осадових форма-
цій платформного чохла та окресленням їхніх стадій і 
типу літогенезу як одному з фундаментальних напрямів 
сучасної літології. 

У межах північно-східного схилу Дніпровсько-Донець-
кої западини (ДДЗ) на правобережжі річки Сейм (поб-
лизу місця впадіння в неї річки Клевень, с. Камінь) 
розташовані виходи на поверхню кварцитоподібних піс-
ковиків площею близько 3 га, вік яких за вмістом фауни 
визначено як еоценовий (Шапиро и др., 1970). Виходи пі-
сковиків біля с. Камінь досліджувалися геологами в різні 
часи (Бондарчук, 1960; Бондарчук, 1949; Шапиро и др., 
1970 тощо). У 1980 р. названий геологічний об'єкт орга-
нізовано в Геологічний заказник "Камінські пісковики". У 
1995 р. він увійшов до складу Регіонального ландшафт-
ного парку (РЛП) "Сеймський".  

У 27 км на північний схід від названих утворень за ме-
жами парку розміщується Баницький кар'єр кварцитів 
(с. Баничі, Сумська обл.) площею близько 20 га, де ве-
деться видобуток кварцитоподібних пісковиків. Розробка 
кар'єру розпочалася в 1890 р., а з 1926 р. об'єкт працює 
як промислове підприємство.  

Пісковики і кварцити бучацької світи вперше описані 
В. Єрофєєвим у 1847 р. Сучасні дослідження технологіч-
них властивостей метапісковиків Баницького кар'єру про-
водились В.Л. Зубовим (2004) у зв'язку з визначенням 
характеристик породи для використання як шихти при 
отриманні феросиліцію (Зубов, 2004). За своїми характе-
ристиками (вміст двоокису кремнію у породах сягає в ок-
ремих випадках 99 %) метапісковики використовуються 
при виробництві високосортного кристалічного кремнію та 
високоякісних феросплавів на алюмінієвому та металур-
гійному комбінатах України, а також вогнетривів. Крім 
того, Баницький кар'єр постачає будівельний щебінь, по-
бутовий камінь і відсів для будівництва. 

Метою роботи стало визначення літогенетичних і мі-
нералогічних особливостей палеогенових пісковиків і 
можливого генезису вкрапленої рудної мінералізації. У 
статті представлено аналіз мінералогічних, геохімічних і 
петрографічних досліджень бучацьких метапісковиків у 

межах наукового супроводу геологічного пам'ятника "Ка-
мінські пісковики". 

Методи досліджень. Для визначення мінералого-пе-
трографічних особливостей пісковиків бучацької світи та 
утворення в них рудних мінералів (самородне залізо) 
було відібрано зразки, виготовлено шліфи та аншліфи. 
Мінералого-петрографічні дослідження проводились 
нами в лабораторії ННІ "Інститут геології" КНУ імені Та-
раса Шевченка. Дослідження рудних включень прове-
дено за допомогою методу енергодисперсійної 
рентгенівської спектроскопії (EDS) і отримано якісний та 
кількісний склад зразка. Хімічний склад, а також елект-
ронно-мікроскопічне зображення у відбитих електронах 
зроблено на мікроаналізаторі JCXA-733 фірми JEOL в 
Інституті геохімії, мінералогії й рудоутворення імені 
М.П. Семененка НАН України. EDS-аналіз включення 
провели канд. геол. наук С. Курило і А. Гірич.  

Коротка геологічна характеристика району 
досліджень. 

У геологічному відношенні дана територія приурочена 
до північно-східного схилу Дніпровсько-Донецької запа-
дини (ДДЗ) і розташована в зоні впливу південно-захід-
ного схилу Воронезького кристалічного масиву. На 
північно-східному борту западини поверхня фундаменту 
занурюється в південно-західному напрямку. За геофізич-
ними даними схил поверхні нерівномірний. У межах тери-
торії встановлюється позитивна гравітаційна аномалія з 
інтенсивністю 6–26 мГл і магнітні аномалії з високою інте-
нсивністю (Шапиро и др., 1970; Шапиро, 1990). 

У геологічній будові території беруть участь два стру-
ктурні поверхи – докембрійський кристалічний фунда-
мент і осадовий чохол потужністю від 300 до 1500 м. 
Осадові породи представлені відкладами палеогену, які 
залягають на крейді. Палеоген презентований 
палеоценовими, еоценовими та олігоценовими 
відкладами, які частково перекриваються неогеновими 
або четвертинними утвореннями, а також виходять на 
поверхню і встановлюються в долинах річок (рис. 1, 2). 
Детальну характеристику відкладів палеогену надано в 
пояснювальній записці до геологічної карти 1970 р. 
(Шапиро и др., 1970), а також у звіті А.П. Шапиро 
(Харьків, 1990 р.) (Шапиро, 1990). 
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Рис. 1. Літолого-стратиграфічна схема крейдяних, кайнозойських дочетвертинних відкладів  

(побудовано з використанням (Шапиро та Семенов, 1969)) 
 
Четвертинні відклади представлені континенталь-

ними утвореннями флювіогляціального, алювіального, 
алювіально-озерного, озерно-льодовикового, еолового, 
еолово-делювіального і делювіального походження. 

У геоморфологічному відношенні територія дослі-
джень приурочена до долини р. Сейм (у межах України). 
Прохідна долина Сейму має широку, витягнуту в субши-
ротному напрямку форму, в якій добре визначаються до 
п'яти розвинутих терас. Долина має асиметричну бу-
дову. Геологічний розріз третьої тераси долини Сейм 
(потужністю до 30 м), який вперше досліджувався 
В.Г. Бондарчуком (Бондарчук, 1949) поблизу м. Воро-
жба, в основному представлений товщею світлих алюві-
альних пісків з поодинокими черепашками молюсків; 
вище відклади перекриті глинами льодовикового похо-
дження з прошарками і лінзами морени різного розміру і 
літологічного складу; вище за розрізом спостерігається 
шар лесоподібних суглинків і лесів.  

На західній окраїні с. Мутин виділяються моренні від-
клади (зведений розріз потужністю близько 20 м), які 
були розкриті при видобутку глини для цегельного за-
воду (видобуток припинився у 70-х рр. ХХ ст.). Тут сфо-
рмувався так званий рельєф техногенного походження з 
вертикальними схилами. Серед долини між старицями і 
сучасним руслом р. Сейм установлюються піщані па-
горби з нерівномірними схилами (вірогідно, алювіально-
еолового походження – озерні дюни).  

Основна частина. Бучацька світа в межах північно-
східної окраїни ДДЗ (Сумська обл.) складається з неод-
норідних піщаних порід. Породи бучацької світи забарв-
лені в жовтуватий та буруватий тони, зустрічаються білі 
та світло-сірі різновиди. Серед пісків бучацької світи зрі-
дка зустрічаються прошарки глини, алевролітів і кварцо-
вих пісковиків. Кварцові пісковики, зокрема, поширені в 
Глухівському (с. Баничі) та Кролевецькому (с. Камінь) 
районах області. Потужність бучацької світи змінюється 
від кількох метрів до 40-50 м.  

Теригенні породи, які досліджуються, представлені сві-
тло-сірими кварцитоподібними дрібнозернистими піскови-
ками бучацької світи. За макроскопічним описом у пісковику 

виділяються три зони: білого кольору з приховано-зернис-
тою структурою; світло-сірого кольору з дрібнозернистою 
структурою; рожево-білого кольору із середньозернистою 
структурою. До другої ділянки приурочено зерно метале-
вого (темно-сірого з металевим блиском) кольору, яке по-
передньо було визначено як самородне залізо. 

Ділянка приховано-зернистої білої частини кварцитопо-
дібного пісковику (рис. 3) представлена мономінеральною 
кварцовою породою, добре сортованою, яка на 98 % скла-
дається з обкатаних зерен кварцу, розміром 0,25–0,4 мм. 
Включення – акцесорні й рудні мінерали (до 2 %).  

У результаті літолого-стадіального аналізу осадових 
порід визначено, що пористість пісковиків не перевищує 
10 %. Відсутність орієнтації зерен та їхній високий сту-
пінь обкатаності вказує на повільне відкладання 
теригенного матеріалу в межах шельфу, а щільність 
породи і морфологія цементу вказують на перетворення 
за підвищеної температури (Бондарчук, 1949; 
Бондарчук, 1960; Клубова и др., 1986; Деревська, 2008). 
Головним цементуючим мінералом виступає кварц. На 
знімках видно, що окремі зерна кварцу добудовані до 
кристалографічних форм, які вони втратили під час тра-
нспортування (див. рис. 2).  

Між зернами кварцу та регенераційною каймою вста-
новлюється тонка мінеральна плівка, а стінки пор піско-
вику в приховано-зернистій частині вільні від глинистих 
мінералів. Асиметрична регенерація, безцементна це-
ментація та крустифікація кварцових зерен сприяла 
створенню жорсткого каркасу і ущільненню пісковиків з 
утворенням кварцитоподібних ділянок. 

Мінералого-петрографічні дослідження дозволили 
визначити, що ділянка дрібнозернистої світло-сірої 
частини кварцитоподібного пісковику (рис. 4) вирізняється 
присутністю гідроксидів заліза, рудних і акцесорних 
мінералів (циркон, монацит), а також глинистої (ілітової) 
речовини у складі цементу. Кількість порового цементу в 
окремих ділянках не перевищує 15 %.  

Аналіз послідовності формування мінералів групи кварцу 
та їхня морфологія вказують на те, що: 1) регенераційний 
кварц формувався за умов катагенезу (стиснення за темпе-



ISSN 1728–2713 ГЕОЛОГІЯ. 4(83)/2018 ~ 21 ~ 

 

 

ратури близько 150–175 °С); 2) кварцовий цемент (крустифі-
кація зерен) формується за рахунок часткового розчинення 
зерен кварцу за нових геохімічних і термальних умов катаге-
незу (за температури близько 200 °С) (Деревська, 2008). 

Мінералогічні дослідження пісковиків дозволили ви-
явити поодиноке зерно сталево-сірого кольору, неправи-
льної видовженої форми з металевим блиском розміром 

близько 1 мм у довжину, яке було визначено як саморо-
дне залізо (табл., рис. 5). У опублікованій науковій літе-
ратурі інформація щодо знахідок самородного заліза в 
пісковиках бучацької світи еоцену зони зчленування Во-
ронезького кристалічного масиву і ДДЗ не зустрічалась. 

 

 
Рис. 2. Геологічна карта території дослідження палеогенових пісковиків (з використанням (Шапиро та Семенов, 1969)) 

Маастрихтський опокоподібні  
 

   
Мономінеральний пісковик 

окварцований, рівномірнозернистий. 
Розмір зерен 0,2–0,4 мм, зб. 100х 

Крустифікаційни кайми – нарощування 
кварцових мономінеральних шарів на 
поверхні теригенних уламків, зб. 100х 

Безцементна цементація та розчинення 
уламків кварцу з наступним формуванням 
кварцового крустифікаційного та порового 

цементу, зб. 100х 

   
Асиметричні регенераційні кварцові 

кайми навколо обкатаних зерен 
кварцу дорощують їх до 

кристалографічних форм, зб. 100х 

Мономінеральна рівномірно-зерниста порода, 
безцементна цементація не перевищує 10 %. 
Навколо уламків утворюються крустифікаційні 

кайми, зб. 40х 

Асиметричні регенераційні кварцові кайми 
навколо обкатаних зерен кварцу 

добудовують їх до кристалографічних 
форм, зб. 40х 

Рис. 3. Кварцові, мономіктові, добре відсортовані пісковики. Ділянка приховано-зернистої білої частини 
кварцитоподібного пісковика (Фото шліфів, Ник.Х) 
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Мономінеральний пісковик, 

рівномірнозернистий на залізистому 
цементі. Розмір зерен 0,35–0,4 мм,  

зб. 40х 

Ділянки безцементної цементації  
та регенерації. Кількість залізистого 
цементу не перевищує 20 %, зб. 40х 

Безцементна цементація та розчинення 
уламків кварцу з наступним 

формуванням глинисто-залізистого 
порового цементу, зб. 40х 

   
Регенераційні кварцові кайми навколо 

окатаних зерен кварцу дорощують їх до 
кристалографічних форм, зб. 100х 

Мономінеральна рівномірно-зерниста 
порода, безцементна цементація досягає 

15 %. Навколо уламків утворюються 
регенераційні кайми, зб. 40х 

Між зернами кварцу та регенераційною 
каймою встановлюється тонка 

мінеральна плівка, зб. 100х 

Рис. 4. Ділянка дрібнозернистої світло-сірої частини кварцитоподібного пісковика з гідроксилами заліза та глинистої 
речовини у складі цементу (Фото шліфів, Ник.ІІ) 

 

 
Рис. 5. Електронно-мікроскопічне зображення металевого включення у відбитих електронах.  

1, 2, 3 та 5 – точки, що досліджувалися 
 

Таблиця  
Хімічний склад металевого включення у бучацькому пісковику 

№ проби Хімічний склад, у % 
Fe Ni Co Cu Cr Si Zn Al Ti Mn Сума 

1 96,41 0,00 0,00 0,00 0,20 2,72 0,00 0,23 0,10 0,34 100 
2 96,87 0,00 0,00 0,00 0,11 2,53 0,00 0,20 0,02 0,27 100 
3 96,87 0,00 0,00 0,01 0,11 2,47 0,16 0,12 0,02 0,24 100 
5 97,03 0,10 0,01 0,21 0,06 2,37 0,00 0,00 0,00 0,22 100 

 
Отримані дані енергодисперсійної рентгенівської 

спектроскопії показали, що в зразку, який досліджується, 
вміст заліза становить 96,41–97,03 %, вміст нікелю – не-
значний (до 0,1 %) (див. табл.). Подібних інших включень 
кристалічної форми нами не спостерігалось. Включення 
самородного заліза не зазнало гіпергенних змін, що 
майже не трапляється і фактично неможливо для прони-
кливих пісковиків. Проте, з огляду на кварцитоподібну 
структуру метапісковиків, можна вважати це вірогідним.  

Висновки. Проведені літологічні, геохімічні та міне-
ралого-петрографічні дослідження пісковиків бучацької 
світи з корених виходів у межах Геологічного заказника 

"Камінські пісковики" (с. Камінь, Сумська обл.) дозволя-
ють виділити такі особливості еволюції речовинного 
складу осадових порід. 

1. За опублікованими даними у метапісковиках буча-
цької світи Глухівського (с. Баничі) та Кролевецького 
(с. Камінь) районів Сумської області вміст SiO2 сягає  
97–99 %, а Al2O3 не перевищує 1,6 %  

2. Пісковики середнього палеогену (еоцен) локально 
зазнали літогенетичних перетворень, які відповідають 
глибинному катагенезу – ранньому метагенезу. Метапіс-
ковики утворились в умовах термального катагенезу (за 
температури близько 150–175 °С), ділянки кварцового 
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цементу, добудова зерен до кристалографічних форм і 
крустифікація зерен сформувались за рахунок частко-
вого розчинення зерен кварцу за нових геохімічних і те-
рмальних умов за температури близько 200 °С. 

3. Формування знайденого поодинокого зерна само-
родного заліза в Камінських пісковиках можливо внаслі-
док гідротермального процесу, електрохімічної реакції 
або в умовах відновлення в осадовому басейні.  
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LITHOLOGICAL, MINERALOGICAL AND PETROGRAPHICAL FEATURES OF EOCENIC SANDSTONES  

OF NORTH-EAST PART OF THE DNEPR-DONETSK DEPRESSION 
 
The authors carried out research in the framework of scientific support of the objects of the Geological Reserve "Kaminsky Sandstone"(the part 

of the Regional landscape park "Seimsky"). There are about 3 ha of quartzite-like sandstones outcrops on the right bank of the Seim river (near the 
place where the Kleven River flows into it). Their age was previously determined as Eocene according to fauna findings. The main goal of current 
work was to determine the lithological and mineralogical features of eocenic sandstones. The investigated territory is confined to the north-eastern 
slope of the Dnipro-Donetsk depression in the area of influence of the Voronezh massif. Palaeogene sands underwent post-sedimentation changes. 
Lithological studies of sedimentary rocks prove that sandstones were formed in conditions of thermal catagenesis (at temperatures of 150-175oC). 
Separate parts of the rock (quartz cement, crustification zones) were formed due to partial dissolution of quartz grains in new geochemical and 
thermal conditions (at a temperature of about 200oC). Results of mineralogical and petrographical study of quartzite-like sandstones were given. 
Results show that native iron formation may be a consequence of a hydrothermal process, an electrochemical reaction, or can be formed under 
reduction conditions in a sedimentary basin. 

Keywords: lithogenesis, thermal catagenesis, native iron, Eocene sandstone, sedimentary basin. 
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ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ И МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕНОСТИ ЭОЦЕНОВЫХ ПЕСЧАНИКОВ 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО СКЛОНА ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ 
 

Авторами проводились исследования в рамках научного сопровождения объектов Геологического заказника "Каминские песчаники", ко-
торый входит в состав регионального ландшафтного парка "Сеймский". На правом берегу р. Сейм (возле места впадения в неё р. Клевань) 
находятся выходы кварцоподобных песчаников площадью около 3 га (возраст которых по содержащейся фауне был ранее определен как эо-
ценовый). В геологическом отношении данная территория приурочена к северно-восточному склону Днепровско-Донецкой впадины в зоне вли-
яния Воронежского массива. Целью данной работы стало определение литологических и минералогических особенностей эоценовых 
песчаников. Палеогеновые пески претерпели послеседиментационные преобразования. Литогенетические исследования осадочных пород до-
казывают, что пески образовались в условиях термального катагенеза (при температурах 150–175 °С). Отдельные части породы (кварцевый 
цемент, поля крустификации) образовались за счет частичного растворения зерен кварца в новых геохимических и термальных условиях 
(при температуре около 200 °С). Изложены результаты минералого-петрографических исследований кварцитоподобного песчаника и пока-
зано, что формирование самородного железа в песках, подвергшихся термальному катагенезу, может происходить вследствие гидротерма-
льного процесса, электрохимических реакций или в условиях восстановления в осадочном бассейне. 

Ключевые слова: литогенез, термальный катагенез, самородное железо, бучатская свита, эоценовые песчанки, осадочный бассейн.  


