


НАЦІОНАЛЬНА 
АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК

*

NATIONAL ACADEMY 
OF SCIENCES OF UKRAINE

INSTITUTE OF GEOLOGICAL 
SCIENCES



S. B. SHEKHUNOVA

SALIFEROUS 
FORMATIONS :

PATTERNS 
OF LITHOGENESIS 
AND PROBLEMS 

OF USAGE

«SCIENTIFIC BOOK» 
PROJECT

KYIV    NAUKOVA DUMKA    2020



С. Б. ШЕХУНОВА

СОЛЕНОСНІ
ФОРМАЦІЇ:

ЗАКОНОМІРНОСТІ 
ЛІТОГЕНЕЗУ 

ТА ПРОБЛЕМИ 
ВИКОРИСТАННЯ

ПРОЄКТ
«НАУКОВА КНИГА»

КИЇВ    НАУКОВА ДУМКА    2020



УДК 552.14:(55.263.036:553.63)

Монографію присвячено розробці концепції літогенезу соленосних формацій на основі встанов
лення стадіальних перетворень на різних рівнях організації речовини (формаційному, шаровому, по
родному, мінеральному, геохімічному), а також обгрунтовано підходи до вирішення проблемних пи
тань залучення соленосних формацій у господарську діяльність. У результаті дослідження та аналізу 
умов утворення кам’яної солі й визначення основних факторів і процесів, властивих різним стадіям 
літогенезу соленосних формацій на субформаційному, формаційному рівнях, розроблено літогенетич- 
ну типізацію кам’яної солі. Виділено та схарактеризовано її п’ять основних літогенетичних типів: діа- 
генетичний, катагенетичний, галотектокінетичний, контактово-метасоматичний, метагенетичний. 
Визначено та описано основні й другорядні процеси і фактори, що впливають на різні стадії літогене
зу соленосних формацій. Згідно із сучасними уявленнями теорії літогенезу, в соленосних формаціях 
розрізняють: регіональний фоновий літогенез занурення зі стадіями діа-, ката-, галотектокінезу; регіо
нальний накладений літогенез термодинамічної активізації (стадія регресивного літогенезу та гіперге- 
незу); локальний накладений літогенез (гідротермальний, гідротермально-метасоматичний, контакто
во-метасоматичний). Літогенетичні типи кам’яної солі схарактеризовано за їх фізико-механічними та 
іншими функціональними властивостями, що є теоретичним підґрунтям вибору перспективних струк
тур (площ) і ділянок при геолого-геохімічних роботах, що супроводжують розробку родовищ та під
земне будівництво у соляних товщах.

Для геологів, літологів, седиментологів, фахівців суміжних наук про Землю, викладачів, ас
пірантів, студентів вищих навчальних закладів.

The monograph is dedicated to developing the concept of saliferous formations lithogenesis based 
on determination of stadial transformations at different levels of substance organization (formation, bed. 
layer, rock, mineral, submineral) and the approaches to solving problems of saliferous formations 
involving in economic activity were argumented. As a result of research and analysis of the conditions for 
rock salt formation and identifying of key factors and processes peculiar for different, stages of saliferous 
formations lithogenesis on subformatіonal, formational levels there was developed the lithogenetic 
classification of the rock salt. There were highlighted and described five main lithogenetic types: 
diagenetic, catagenetic, halotectokinctic, contact-metasomatic, metagenetic. There were defined and 
characterized primary and secondary processes and factors of lithogenesis, which are typical for different 
stages of saliferous formations lithogenesis. For the development of modern ideas of lithogenesis theory 
in saliferous formations lithogenesis are distinguished: the regional background immersion lithogenesis 
with the stages of dia-, cata-, and halotectokinesis; the regional imposed activation lithogenesis (dynamo 
and/or thernal) (stage of regression lithogenesis and hypergenesis); the local imposed lithogenesis 
(hydrothermal, hydrothermal-metasomatic, contact-metasomatic). Lithogenetic types of rock salt are 
characterized by their physical-mechanical and other functional properties, which is a theoretical basis 
for selecting of perspective areas, structures and sites for geological and geochemical investigation that 
accompany exploration and underground construction in salt strata.

For geologists, lilhologists, sedimentologists, specialists in some adjacent scientific directions of the 
Earth's sciences, teachers, post-graduate students, students of higher education institutions.
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