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Formacje metalogeniczne" przedpermskich "utworów
platformy wschodnioeuropejskiej

Obszar platformy europejskiej, zgodnie z dotychczasowymi poglądami,
dzieli się na platformę prekambryjską Europy wschodniej oraz na platformę paleozoiczną Europy środkowej i "zachodniej. Granica między tymi
platformami - o kierunku NW - SE - przebiega" przez środkową
część Polski, zgodnie z tzw. linią" Teisseyre'a. Platforma prekambryjska,
położona na wschód od tej liriii, zbudoW'alla jeSt z dw6ch zasadniczych
pięter strukturalnych: z podłoża krystalicznego i z g6rnoproterozoiczno,;.paleozoiczno-mezozaicmo-kenozoicznej pokrYwY platformowej .
FORMACJE METALOGENICZNE PODŁOZA KRYSTALICZNEGO
PLATFORMY" WSCHODNIOEUROPEjSKIEJ
W ewolucji podłoża krystalicznego platformy wschodnioeuropejskiej
wydziela się dwa etapy: etap "przedgeosynklinalny -:- obejmujący archaik
oraz etap wczesnogeosynkJina1ny i geosynklinalny - reprezentowane
przez dolny i śrOdkowy proterozoik. Trzeci etap obejmuje już piętro platformowe, w skład kt6rego wchodzą utwory górnego proterozoiku, paleozoiku, memzoiku i "kenozoiku.
"
ERA ARCHAICZNA {:Powyżej 2,7 mld lat)

Utwory arch8.iczne tworzyły się w specyficznych warunkach przed...
geosynklinalnych. Według "E. "M. Łaźko (1971) nie istniały wówczas geosynkliny ani też platformy. Na obszarze platformy wschodnioeuropejskiej
masywy archaiczne charakteryzują się mozaikowym układem anomalii
magnetycznych. Brak jest tu w zasadzie większych rozłam6w wgłębnych,
a struktury linijne stwierdzone w utworach archaicznych są wynikiem
Kwartalnik Geologiczny, t. 111, nr 2. lII7I r.
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późniejszej tekt()genezy. · W przedgeosynklinaInym okresie archaicznym
nie doszło do utworzenia poważniejszych koncentracji mineralnych.
W niektórych strefach powstały gnejsy żelaziste. R6żnią się onę od póź
niejszych kwarcyt6w proterozoicznych tym,. że należą do granulitowej
i amfibolitowej facji metamorficznej. W gnejsach archaiku występują
koncentracje minerał6w o wysokiej zawartości gUnu (sylimanit, cyanit
i korund).

DOLNY I SRODKOWY PROTEROZOIK (2,7-1,35 mld lat)

Z początkiem dolnego proterozoiku powstało· wiele utworów z typowymi formacjami wulkaniczno-osadowymi. Wulkanizm podmorski nie ·
ma charakteru arealnego jak w archaiku, lecz ograniczony jest do eugeo-
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synklin. Tworzą się formacje spilitowo-keratofirowe, z którymi więk
geologów wiąże maksymalny rozwój fonnacji jaspilitowej.
Magmatyzm intruzywny można podzielić na dwie grupy wiekowe.
Wczesn.a grupa skał ii:J.truzywnych reprezentowana jest przez skały zasadowe i ultrazasadowe, granitoidy i granity mikroklinowe (2140 1900 inln lat), późniejsza natomiast obejmuje skały zasadowe i ultrazasadowe oraz granity powstałe w wyniku orogenezy karelskiej (1950
1850 mln lat).
Na podkreślenie zasłu~ją intruzje środkowoproterozoiczne(1850
1650 mln lat) reprezentowane przez formację rapakiwi i związane z nimi
anortozyty. Utwury te występują w formie wielkich anorogenicznych
plutonów na tarczy bałtyckiej i ukraińskiej, stwierdzono je również
wierceniami w zachodniej części platformy wschodnioeuropejskiej, tj.
w krajach nadbałtyckich i w Polsce (fig. 1).
Skały alkaliczne i ultrazasadowo-alkaliczne występują na tarczy
ukraińskiej i nad Morzem Azowskim. Są to granity alkaliczne i sjenity
nefelinowe. Na Półwyspie Kola magmatyzm platformowy reprezentowany jest przez paleozoiczne kompleksy: ąlkaliczne i ultrazasadowo-alkaliczne.,
'
Obraz tektoniczny podłoża krystalicznego został uformowany w orogenezie karelskiej. Są to wąskie pasy orogeniczne otaczające masywy
archaiczne, zregenerowane niekiedy podczas tej orogenezy.
Zachodnia część platfonny podlegała aktywizacji' w czasie gotyjskiej
epoki tektonicznej (1200 - 1600 mln lat), z,czym wiąże się specyficzny
magmatyzm' typu platformowego 'oraz metamorfizm, a szczególnie 0dmło
dzenie radiometryczne; procesy te doprowadziły' do 'Wyraźnej jednorodności podłoża krystalicznego. Pośród licznych złóż Wy'stępujących w dolnym i środkowym proterozoiku do najwię~ch należą złoża metaszość

Fig. l.

Szkic tektonicznY .podłoża krystalicznego platformy wschodnioeuropejskiej
(wg N. W. Niewolina, uzupełniony przez S. Kuilickiego i J. G; Starickiego).
Tectonie .sketch ol the crystalline baseme.nrt; of the East European platform (after N. V. Nevolin, complemented by S. Kubi<!'ki and Y. G. Staritsldi) ,
'
.
1 - kIoolp!ekB ercllaiczny - nie !"azc12iLelony; 2 - graultaldy ~hałCZlle; 3 - skały
arcbalazne pneobrałone w proterozoiku; ł - af.ałdowane o~y proterozoiczne;
II ~ obBzaIr arcbaiczny (dolnoprot~y); 6 - gmnt.t04dy prot~ZIle; 7 graoity t:apałdwd glilrllaproterOJlO'ilCzne; 8 - int.ruzje ~sadowe 1 ultr8Zall&dowe przedrYfejskie; 9 - 1ntruzje a1k:al1czne, górnoproterozoiczne i Paleozoiczne: 10 obszary sfałdowane - przedry:fejslde. nie rozdzielone; 1i1 - obszar faldowań bajkalskich: 12 - obszar fałdowań paleozoicznych; 13 - główne dyslokacje: Ił - granica między plMformą prekambrYjską 1 paleozolCZ1Uł; 15 - ~ Wl'IItępowanIa
,podłota

ikrYstaltcrmego ponitej głębo&óści 2000 m: 16 - WYchodnie >pOdłoia krystazłota 1 wyartlloPtema metam,orfiazDych .rud telaza:
w;YS!;/łp;!.eJliiQ magma1;yc~Ch rud niklu; 19 wYl'błPien1a magmatycznyeh rud

lkznego na powt&lTlJChnII.; 17 Iti -

wystllPlenl.a magmatycznych .rud tytanu i :tela:1.a; Zol - strefy metaU - ,dane leoob!:ono1ogtozne KlAr
,
l - A&r<lbaean COłDIllex, undłvlded; 2 - Ar.c.haean grmto1ds; 3 - Archaean II'OCU
reworkec1 in the Proterozolc; ł - folded Proterozolc areas; 5 '- Archaean (Lower
Poroterozod.c) aTea; 6 - Proter02lOdc 8Itanitolds; 7 - Upper P.roterozóW i"apaklvi granttes; 8 - iPore-BIlphean ,ba&&c and uilwabasic l.nkustons; 9 - Upper ~rozołc and
Pataeazo4c alkal:l.ne :intor1lBLolls; 10 - Pore-B4lhean fo1ded a.reu, und1videc1; 11 'Baf:kaUan łoldblg ena; .u - Palaeozod.c faldtnl area: 13 - mam f,aults; 14 - oouniJarY 'between the Prec:ambrian and the PelaeawIA: l~aUoan; Iii - occ.ur.rence ol
the crysta.lUne ballement ,below the depth ot 2000 m: 18 - outerops ol the cryBtall1ne basement at the sur:tace; 17 - metam<lrphlc iron Dres deposits and occurrence6:
18 - :1gneoulil IIł1*el ores OCCurrenceB: 19 - dgneous chromium ores <looun-ences:
20 - 19neOUB, titam.um and i'ron ares OCICIlIrrenceII; 21 - meta.uogenic ZOII1es: 22 KlAr data
'
CbroUlU: 20 logęn4czne;
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I'ORMACJA 'KWARCYTQW ZELAZlSTYCB

Formacja ta charakteryzuje się gigantycznymi złożami rud żelaza
na tarczach i stąrych platfonnach. Na platformie wschod:nioeuropejskiej formacja wstęgowanych rud żelaza najlepiej jest rozwinięta na tarczy ukraińskiej i na obszarze Kurskiej Anomalii M8.gnetycznej (fig. 1). Rudy tego typu 'znane są ponadto z tarczy bałtyckiej
o~az z Białorusi i z Polski, gdzie występują pod grubą pokrywą osadów
źródła ogromnych ilości żelaza upatruje się w proceplatformowych.
O
sach° ekshalacyjno-wulkanicznych i hydrotermalnych. Związki te O ' były
dostarczane do zbiorników sedymentacyjnych, w których Osadzały Się
równocześnie utwory terygeniczne.
występującymi
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zagłębia krzyworoskiego (wg la. N. Belevcev'a, uproszczony)
Tectonic scheme of the Krivoi Rog basin (after Ya. N. Belevc~v, siropUfied)

FJ.g. 2. Schemat tektoniczny

1 -

plaglogra.ntty saksaga68kle; 2 - amfibolity; 3 - seria 'korolyWO5 .....; seria · krzyworoBka kodk.oawa: ł · - wstęg.owane

roekoa doOlDa; " -

SkałY żelaziste. II łUpki
ł!'Grna; 'l kk'CJlWogradzlde
ważDiejUe dYBlokaeje

metamorficzne; 8 - lima ł/:mywOlrOlfka
granity mlkrok:Hnowo-plag1ok!uowe; 8, -

1 -..: 8aoktłagaa p1a~tes; 2 - ~tes; 3 - Lower Kdvol
Bog seTles; ł - 5 '- lI4'łddle Kordvoi Roog series: " - banded ferriferous
rocka. 1\ - metamorph1c sch1st; 6 - Upper KrlvOi Rog ser1es: ., Kkov-ograd mler.ocline..plegloclase g,ranttes; 8 - maIn fauJ.ts
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Serie rudonośne zachowały się obecnie wśród skał archaicznych w wąs
kich strefach synklinalnych, pr~biegających w. kierunku ·południkowym
i p6łnocno-wschodnim .. Na obszarze Kurskiej Anomalii Magnetycznej
największe znaczenie ma środkowa seria kurska zbudowana . z kwarcytów
hematytowych, magnetytowo-hematytowych i magnetytowych. Zawartość
żelaza w rudach waha się najczęściej 28· 358/0. Przekrój przez złoza
krzyworoskie ilustruje· fig. 2. Na obszarze KMA i Krzywego Rogu kwarcyty żelaziste w strefach przypowierzchniowych uległy procesom wietrzeniowym, Vi wyniku czego nastąpiło odprowadzenie krzemionki i wzbogacenie w żelazo (J. G. Staricki, 1954). Głębokość utleniania w złożu Lebied~skoje wynosi około 90 m, a W :rlożu Michajłowskojesięga 230 ,m.
Zawartość żelaza waha się tu 55 - 57%, a na niektórych partiach osiąga
. 700/0. Sumaryczne zasoby rud żelaza KMA szacuje się na około . 4O mld
ton, zasoby. kwarcytów żelazistych są natomiast znacznie większe..
RUDY ' ZWIĄZANE ZE

SKAŁAMI

ZASADOWYMI

W środkowym proterozoiku · powstały intruzje anottozytowe (labradorytowe) oraz towarzyszące im gabra i noryty.' Największe znaczenie
mają anortozyty, z kt6rymi związane są :rloża rud ilmenitowo-magnetytowych (S. Kubicki, J. Siemiątkowski, 1973). Poza: tarcżą bałtycką (złoże ·
Cagjńskie) złoża tego typu znane są w · podłożu krystalicznym obszaru
Polski (Krzemianka), jak r6wnież na innych obszarach platformy wsehod- .
nioeuropejskiej. W Krzemiance rudy występują w skałach anortozytoWych w formie soczew i pseudopokład6w.Miąższość ciał rudnych waha
się od paru ·do kilkudziesięciu i więcej metr6'w; w profilu pionowym (do
głęb. 2000 m) stwierdzono kilkanaśCie takich' soczew. Zawartość ,żelaza
w rudzie waha się od 20 do 40%, rudy zawi~ają ponadto tytan i domieszkę wanadu. Skład mineralny rud jest zbliżony do rud ze złoża
Otanm.aki w Finlandii.
Z kompleksem skał ultrazasadowYch i zasadowych żwiązane są również złoża siarczk6w niklu występujące na półwyspie Kola i masywie
woroneskim oraz złoża chromitów w południowo-zachodnim ' obrzeżeniu
. tarczy ukraiiiskiej. Magmatyzm platformowy reprezentowany jest przez
kompleksy alkaliczno-ultrazasadowe i alkaliczne. Ze skałami tymi zwią
zane są unikalne złożakarbonatyt6w, apatytu, rud żelaza i flogopitu na
P6łwyspie Kola i w rejonie nadazowskim.
FORMACJE METALOGENICZNE W PRZEDPERMSKIEJ
POKRYWIE OSADOWEJ PLATFORMY WSCHODNIOEUROPEJSKIEJ
RYS PALEOGEOGRAFICZNO-METALOGENICZNY

. Górnoproterozoiczne i paleozoiczne osady wchodzące w skład pokrywy
platformowej rozwinięte są na obszarze ZSRR i w p6łnocno-wschodniej '
Polsce. W ryfeju sedymentacja ograniczona była jedynie do wąskich r0wów i aulakogen6w; miąższość osad6w ryfeju w tych strefach osiąga
. ponad 5 km. Na obszarze wschodniej Polski {obniżenie nadbużańskie)
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utwory ryfeju' reprezentowane są przez serię poleską . o grubości do 70 m.
W osadach ryfeju brak jest koncentracji rudnych.
.
W okresie wen· d y ! s k i m sedymentacja objęła centralną i wschodnią część platformy. W rejonie zachodniego przedgór7A Timanu i w .zapa,dlisku ~cze1mskim· . miąższość tych osadów wynosi około 1 km, na obszarze
przedgórza Uralu natomiast osady te osiągają maksymaln'ą miąższość - ponad 3 lari.. Na obszarze wschodniej Polski kompleks wendyjski reprezentuje
seria sławatycka (utwory wulkanogeniczno-osadowe), siemiatycka i lubelska . (piaskowce, mułowce i zlepieńce arkozowe), których miąższość
wynosi około. 300 ,m. Na Białorusi w osadach wendyjskich znane są wystąpienia rud miedzi, cynku, 'ołowiu oraz fluorytu. na Podolu natomiast
mineralizacja fluorytowa.
,
. Osady k a m b r u (głóWI11e dolnego) rozwinięte są w żachodmej i pół
nocnej części platformy. Naiwiększą miąższość - około 2400 m - osiągają
one w centralnych częściach syneklizy bałtyckiej i moskiewskiej. W p6ł
noeno.-wschodniej Polsce w osadach dolnego kambru (rejon Białowieży)
stwierdzono żelazisty mułowiec oolitowy o zawartości 22-30°/. Fe.
-Po długotrwałej przerwie, obejmującej kambr środkowy i górny, na
obszarZe syneklizy bałtyCkiej i moskiewskiej rozwija się sedymentacja
do l n 0,0 r d o w i c k a. Bezpośrednio na utworach górnego kambru leżą
piaskowce obolusowe tremadoku .z warstwą łupków z .Dictyonema (B. Szymański, 1966). Łupki te w rejonie Białowieży zmineralizowane są molib- ·
denem i wanadem, natomiast oboluąowe piaskowce tremadoku w Estonii
i w rej onie Leningradu zawierają' przemysłOWe koncentracje fosforytów.
W ,środkowym ordowiku' morże rC>Z9Zerza. się w kierunku południowym
na Podole. Miąższość osadów .o rdowiku w syneklizi.e bałtycko-moskiew
skiej wynosi okolo 250 m, na Podolu zaś kilkadziesiąt metrów (G. G. Winogradow, A. J. Drewin, E. J~ Zowiński, 1963). W polskiej części platformy
prekambryjskiej transgresja ordowicka rozpoczyna się utworami arenigu '
i trwa do aszgilu, przy czym w całym kompleksie ol'iowickim zaznaczają się liczne rozmycia. W związku z tym miąższość osadów ordowiku
waha się od 25- do 155 m. Na obszarze. Białowieży w Wapieniach gruzło
watych lanwirnu stwierdzOno warstwę oolitów żela7Astych - szamozy- .
towych. ,(B. Szymański, 1968). . .
W s Y l u r ze zaznacza się kontynuacja sedymentacji . na tych samych obszarach co w ordowiku, przy czym miąższość osadów syluru
w centrum syneklizy bałtyckiej waha się · od 700 do 800 m. W osadach
tych nie stwierdzono dotychczas interesującej mineralizacji.
Z początkiem d e won u na platformie wschodnioeuropejskiej następuje regresja morza. Na obSzarze dziSiejszego dorzecza· Dniestru,na
obszarze nadbałtyckim oraz na przedgórzu Uralu tworzą się osady terygeniczne, których miąższość w dorzeczu Dniestru osiąga około 400 m.
W żywecie sedymentacja objęła całY obszar syneklizy moskiewskiej i zapadlisko peczorskie oraz inne obszary, z wyjątkiem bloku ukraińskiego
i karelskiego, półwyspu pineskiego oraz 'wyspy woroneskiej i białoruskiej.
Na podkreślenie zasługują liczne zbiorniki zam~ięte o podwyższonym
zasoleniu wód, które na południu - w rejonie dzisiejszego Morza Kaspijskiego - przechodziły w morze otwarte. W eiflu zarysowała się niecka
lwowska, w żywecie aulakogen dnieprowsko-doniecki, a we tranie zapadlisko nadbałtyckie. Począwszy od połoWy dewonu środkowego aż do'
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końca tego okresu sedymentacja charakteryzuje się naprzemianległością
.osadów terygenicznych i węglanowych z gipSem i solą k~mienną. Istniały
sprzyjające warunki powsta~ wielu złóż surowców mineralnych,
Ił zwłaszcza soli kamiennych i soli potasowych, złóż ropy i gazu, j ak również rud żelaza, cynku i ołowi~.
W kar b o n i e większą część platformy wschodnioeuropejskiej pokrywa płytki, wysychający zbiornik. W innych zaś obszarach- zwłaszcza
na bloku karelskim i półwyspie pineskim oraz w r.ejonie Woroneża - panował ląd. Jedynie w turneju i ~amurze zbiorniki charakteryzowały się
normalnym zasoleniem. Na znacznych obszarach osadziły się w tym czasie skały węglanowe, które na przedgórzu Uralu osiągają miąższość około
500 m. W syneklizie moskiewskiej i w aulakogenie· dniepl'owsko-donieckim natomiast przez cały karbon tworzyły się utwory w ;warunkach pogłębiającegO' się zbiornika. W związku z tym osady osiągają w tych obszarach znaczne miąższości; w aulakogenie dnieprowsko-donieckim sumaryczna ich miąższość wynosi 12-13. km. Na szczególne podkreślenie zasłu
gują osady wizenu, które w obrzeżeniu bloku karelskiego i wyspy woconeskiej rozWijały się w różnych warunkach facjalnych - od morskich
.do lądowych. W związku z tym istniały tu sprzyjające warunki do powstania węgli brunatnych i kamiennych, boksytów, glin ogniotrwałych i rud
żelaza.

Spośród utworów najwyższego prekambru i paleożoiku ze względu
na mineralizację na uwagę zasługują utwory. wendu, ordowiku (tremadoku), dewonu i karbonu.

WENDYJSKI OK'REE METALCX;-ENICZNY

Osady wendu składają się głównie z utworów terygenicznych z tilitami. Występują w nich również szeroko rozprzestrzenione efuzywy zasadowe i ich tufy. Na uwagę zasługują tu piaskowce arkozowe i oligomiktyczne, utworzone w warunkach rzeczn.ych i przybrzemo-morskich. Na
Białorusi w piaskowcach tych zaznacza się mineralizacja fluoryt owa
i cynkowo-ołowiowa. Mineralizacja fluorytowa związana · jest głównie
z pradolinami. Zawartość fluorytu w tych utworach wynosi około 10%.
Fluorytowi towarzyszy zwykle słabo rozwip.ięta· mineralizacja cynkowo-ołowiowa. Oprócz tego na Białorusi i Podolu z piaskowcami wendu, za. wierającymi warstwy tufogeniczne, .związana jest mineralizacja miedziowa, która nie jest jeszcze w dostatecznym stopniu rozpoznana.
TREMADOCKI OKRES METALOGENICZNY

W najniższym ordowiku - w tremadoku - w strefie nadbałtyckiej
ZSRR powstały złoża fosforytów, w Polsce (w rejonie Białegostoku)
zaznaczyła się natomiast mineralizacja moIibdenowo-wanadowa.
FORMACJA .MOI:.tIBDENOWO-WANADOWA

W . rejonie Białegostoku mineralizacja molibdenowo-wanadowa obejmuje łupki. z Dictyonema, o miąższości 1,5-3 m, występujące na piaskowcach obolusowych tremadoku. Łupki te wykazują szerokie roz-
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przestrzenienie. Mineralizacja molibdenowo-wanadowa zaznacza się w ' capoziomie łupk6w, przy czym wyższe koncentracje występują w cienkich laminach, kt6rych miąższość waha , się od kilku mm do p~u" cm,
.zawartość molibdenu i ·wanadu - od kilkuset do 3 tys. g/tonę.: Omawiane
łupki pod wieloma względami są podobne do łupków tego samego wieku
występujących w Billingen w Szwecji;
łym

FORllotACJ'A FOSFORYTOWA .

Złoża fosforytów:występujące VI Estonii i w i'~jonie Leningradu zwią
zane są 2:pozl.omem ttansgresywnych piaskovi~ó:w obolusowych tremadoku (fig. 3). W Estonii i w rejonie Leningradu, wzdłuż wybrzeżY Morza
Bałtyckiego, . sez1a f()sfórYton!JŚDa odsłciruęta ' jest na pOwierzchni, gdzie'
jest eksploatowana, jak ' r6wnież została stwierdzona wierceniami daleko
na południe i wsch6d od tych' wychodni. Seria ta składa się z piaskowc6w przybrzeżnomorskiCh, w kt6rych występują liczne muszle brachiopod6w koncentrUjące fosf6r, jak' Obolus apollini.s E i c h W., Schmidtites celatus (V o l b r.) i in. Fosforyty Występują tu W formie soczew o powierzchni

ł-.

'nlH1J.}t
J

Ii,.ł'

1/(/
<..,

Fig. 3. Szkic paleogeografi'C.Zno~metalogeniczny ordowiku
(tremadoku) północno-zachodniej części platformy
prekambryjskiej
Palaeogeographic-metallogenic sketch of the ordovician (Tremadocian) in the northwestern part of
tbe Precambrian platform
1 - tarcza Skandyu:l8Wska; 2 - obeeny zasięg wyII'tępo
wa.nJa osadów ordowickich; 3 - lzolln1.e m1ąiszośc4; " ol:BZar wyst~an1a fosforytów ~remadooldcb; 5 - mineralizllCja moJJ.bdenowo-wana.dowa
1 - Sokandlnavian llbield; 2 - present extent of Ordov.1cI.am sed1mems; 3 -

iIIopachytes; " -

Tremadocian phQIIIPborites; 5 -

mJ.nerallutlon

OCCWTence of

IIKllybdenum-vanadium
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kilku lori2 ; w profilu pioąowym znajduje się jedna do trzech soczew
przedzielona piaskowcami _płonnyn},i~ lIJIiąższość', warst~ , . fosforytowych
w poszczególnych sociewach W~ji\ się ~ki1ku cm do 2 m . Średnia zawartość P1P5 w złożu wynosi 1~~:50/o, w ~orupkach brachiooodów natomiast zawartość ta waha sj.ę gd. .33,8 do 36,9°/0.
'.
Do największych złój. fosforytów w Estonii należy żłoże Azeri, w rejonie z8ś Leningradu złoże Kingisepskoje; to ostatnie ma fo:tmf{ .pokładu,
którego iniąższość waha się od 0,5 do 5 m. Pokład występuje na głębo
kości 0,3-21,2 m.. Zawartość P~P5 w złoż1,l waha 'się od 4,7 do 8°/1., przy
czym ·jegośrędnia zawartość wynosi 6,450/0•. _Ze. względu na. łatwe wzbogacanie zł<>2;e '~ jest intensywnie eksploatowane. '
. Zaśoby fosforytów na wymienionY:'ch obszaraqp szacUje się na 'okOło
400 mln: ton, za~by zaś perspektywiczne na około20Q mln ton.
DEWOŃSKI

OKRES METALOGENICZNY

Z dewońskim ' okresem mel;alOgenicznym, oprócz miner8.Iizacji że
lazowej, mi~ow.ej i cynkowo-ołowiowej; związane są najwięks:ze złoża
soli kamiennych. i potasowych (fig. 4).
.
FORMACJE 2ELAZONOśNE

W osadach dewońskich rudv żelazawvstępują w żywecie, ' franie i famenie. . '
'.
W osadach . ż y .wet u r1:l4ly żelaza wystEWują :pS' ,Q:b~rze antekliZ'T
woroneskiej oraz we wschodniej' 'części ~lł1tformy' wsc.nOdnioeuropejskie.
tj. w Bą.szkirskiej a Tat~skiej ASRR:~ jak. również w . połudn~~wym Timanie. ' ·N"a. obszarze anteklizy woroneskiej,.J,,Kurskiej Anoma).ii Magnetycznej występują rudy heIlll:l~wo-ooIitowe o niiążs~ści 2 m; znane
są tu również złoża klastogenicznych, rud . żelaża. .W ltepub;Lice: Baszkirskiej i Tatarskiej w osadach - ży:wetu stwierdzono dwa poziomy rud.
Poziom dolny związany jest z osadami terygenicznymi dolnego żywetu
(0,5, dQ 2 m), górny natomiast - z. serią węglanową żywetu górnego. W ~
łudniowym Timanie wśród piaskowców, iłów, argllitów, margli i wapieni
dolomitycznych żywetu występują 3 pokłady rud żelaza, które stanowią
.oolity szamozytowe, getyt i syąeryt.
W osadach f r a n u rudy żelaza stwierdzono ' w rejonie choperskim,
pciłoZonym na' północno-wschodnim skłonie anteklizy woroneskiej. Pokład
rud żelaza o miąższości 2,5-7 m Występuje wśród iłów ' wapnistych i glaukonitowych. Rudą są- . oolity hydrogety-towe stanowiące 20 do 80°/6 masy
skalnej. Zawartość żelaza W' ~udzie waha się od ~ dQ 430/t, średnio wynosi 3011/0.
.
.
. W osadach . f a ni e.n u . tudy. ~~az':l zriająują się Y! obwodzie orłow
skini. Warstwy rudne stanowi tu żelaziak · brunatny· z oolitami, którego
miąższość waha się od 0,1 do 0,5 ni.
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Fig. 4. Szkic paleogeograficzno-metalogeniczny dewonu w obrębie }>latformy, prekambryjlskiej (według autorów i M. Pa~cblowej)
Palaeogeograpbic-metallogenic sketcb of the Devonian in the Pret:arnhrlan
platform (after author's ·and M. Pajehel}
«OIen prekambl7jUi (tllol'cze); ; - orogen wary8CY.I_ki; 3 - orogen ~sJd;
obecny lZIłIdęg 'Wl'I'tępowan1a osadów dewońskich; 5 - bloUn1e w.,.OIicl;
kierunki t.raonsporlu; 7 - watlIteJue dyalokacJe; 8 - oIIcary Wl'IIt~an:Ia (a)

1 -

0. -

«'-

1 złota (b) rud telaza -(Fe), rud mledz1 eCu), cynku 1 ołoWiu (ZD, PbJ; 9 - złota salt·
kamiennych 1 potasowych
l ' - Plrecambr:l.an orogen 0Ibie1dB); 2 - VardBcan OCOien; li ,- .A.lp1ne orogen; « -

present extent

oł.

1he DeV<lOJ.aon sed1menta; li -

illOPacb.ytes; 8 -

tra.n.sport dwect-

10ns; 7 - major faulta ; 8 - iron ore (Fe). cooper (Cu) and Zinc and lead (Pb. Zn)
ores occurrences (8) and depoaits (b); 9 - rock Salt and potasb deposits
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FORMACJA MIEDZIONOSNA

Mineralizacja miedziowa związana jest z osadami dolnego i górnego
dewonu.
.
D o In o d e woń s k a mineralizacja miedziowa,. występuJąca w rejonie naddniestrzańskim, obejmuje pstre piaskowce ,piętra żedyńskiego
i koblenckiego. Koncentracje rud miedzi zaznaczają się tu w sześciu
poziomach szarych piaskowców, leżących wśród. czerwonych utworów
mułowcowo-piaszczystych typu jeziorno-rzecznego. Na obszarze około
600 km l - położonym w dorzeczu Dniestru na SE od Lwowa - stwierdzono 14 miejsc wystąpień rud miedzi. Poszczególne ciała rud.ne o powierzchni 0,5-2 km" mają miąższość około 2,5 m, często jednak cienieją lub wyklinOWUją się. Minerałami rudnymi są: malachit, azuryt,
rzadziej chalkozyn, chalkopiryt i bornit. Maksyzńa1na zawartość miedzi
w rudzie wynosi 1,5'/0, średnia · zawartość jest jednak znacznie mniejsza
i wynosi 0,1-0,2'/0; Rudy te ze względu na nieregularne występowanie
i niską żawartość nie mają, jak na razie, znaczenia przemysłowego.
Gór n o d e woń s k a mineralizacja miedziowa znana jest z obszaru
środkowego Timanu i z anteklizy ·W'Oroneskiej.
Na obszarze środkowego Timanu mineralizację stwierdzono wzdłuż ,
Srodkowego biegu rzeki Cymy, na długości 100-120 km. Obejmuje oqa
pstre osady przybrzeżnomorskie i lagunowe franu, reprezentowane przez
utwory ilasto-mułowcowo-piaskowcowe o miąższości sięgającej 160 m.
Wśród utworów tych leżą warstwy rudonośne, złożone z szarozielonych
iłów o miąższości 0,1-0,8 m i piaskowców o miąższości2~ m. W warstwach tych występują impregnacje, smugi, gniazda wzglęcfuie naskorupienia rud miedzi, reprezentowane przez chalkozyn i malachit. Podwyższone koncentracje miedzi w piaskowcach związane są z warstwami,
które zawierają zwęglona sieczkę roślinną.
,
W południo~wschodniej częściantek1izy woroneskiej rudy miedzi
występują w utworach piaskowcowo-kaolinowych dewonu górnego. Utwory te, o miąższąścl · 20-40 m, leżą na wulkanitach ~6rnodewoń8kich
lub też bezpośrednio na podłożu krystalicznym. Mineralizacja ~znacza
się tu w piaskowcach w formie impregnacji i drobnych żyłek, jak również cienkich lamin. Minerałami rudnymi jest bravoit, · piryt, chalkopiryt
i arsenopiryt. Zawartość siarczków w rudzie wynosi kilka procent, często
jednak osiąga 30-35"0.
FORMACJA

CYNKOWO-OŁOWIOWA

Wystąpienia rud cynku i ołowiu związane są z utworami dolnego,
i górnego dewonu. Dolnodewońska mineralizacja·· cynkowo...<Jło
~wa znana jest z obszaru naddirlestrzańsldego. Przejawy rud cynku
i ' ołowiu w tym rejonie współwystępują w piaskowcach wraz z rudami
miedzi. Mineralizacja środkowodewońska znana . jest z Estonii i Łotwy
oraz z obwodu briańskiego, górnodewońska natomiast z obwodu orłow
skie~o. Obie mineralizacje związane są z Pożiomami węglanowymi. Minerałami rudnymi są . galena i sfaleryt, kt6re tworzą drobne żyłld lub
występują w formie rozproszonej. Ze względu na niską zawartość Zn
i Pb ·rudy te nie mają znaczenia przemysłowego.
środkowego
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FORMACJA HALOGENICZNA GOlłiNEGO DEWONU

Gruba seria soli ~amiennych i potasowych, związana z osadami franu
i famenu, występuje Vi zapadlisku clnieprowsko-donieckim i prypeckim
(fig. 5 i 6). Powstanie osadów siarczanowych rozpoczęło się tU już w. ży
węc~e, a gł6wne masy solrie utworzyły się pod. koniec franu i w famenie.
Zbiornik · dniepr0wsko-do!Liec~i i prypecki . oddzielał w tym czasie od.
otwartego morza syn.eklizy moskiewskiej masyw krystaliczny (białoruski
i -WOroneskil.
'
W · zapadlisku d n i El P r o ws k o.- d o n i e c k i m pod. koniec
franu osadza się kilkasetmetrowy
kompleks soli karniennej~ · przewarstwiony skałami . węgI8noWymi
i terygenicznYmi (podpiętro sargajewskie),zawierający . sylwin. Po
wieku sargajewskim zł?iomik zo!3tał połączony z morzem otwartym.. Powt6rne powstawanie . soli
- I ---t
fam,eńskich naStąpiło w tzw. wieku liweńskim: Mi~ższość tego
kompleksu. solnego waha się od.
FIg; 5. Schematyczna mapa zasięgu ba- 450 do 500 m.
senów solnych obniżenia prypec. W·
dlisku
.
k•
ckiego i dnieprowsk.o-donieckiego
Z8pa'
pr ypec lm
Generallzed . map (lf the extent osady solonośne. wYstępują na ohof salt bas.tns of the Pripet and siarze około 26 000 km2 · (J .. J. Łu:'"
Driieper-Donets depressiori
. pinowicz i in., 1969). Na utWbrach
1 - basen solny nbn1teDła oprypec- ~erygenicznych i siarczanowo-wę
~~~Bk-;;-d=~=~ obI1łen1aglanowYch ży'wetu spoczywa g6r1 -.8Blrt baS4J. o! .the Plripet depres- nodewońska formacja halogeniczsion, a - salt. basin af the DD1eper.,; ...: od· 1·000 .d oponad
Doneł.!! depress10n
na o 'mi"ązszOó:l\a
3500 m, .przy czym maksymalne
miąższości zaznaczają się w · południoWych i p6łnocńych częściach zapadliska (fig: 7). Seria ta dzieli się na trzy warstwy, tj. dolne warstwy solonośne, warstwy międzysolrie i górne warstwy solonośne.
Miąższość dolnych warstw solonośnych waha się od 60 do 1158 m,
przy czym 65 do 808/B w profilu zajmują czyste sole.
Warstwy międzyso1ne zbudowane są z iłów i skal węglanowych z me":
wielką ilością wkładek solnych, skał terygenicznych i tufitów. Miąższość
tej serii waha się od 30 m w p6łnocno-zachodniej · części do 800 m na p6ł
nocy.
G6rne warstwy solonośne tworzą naprzemianległe pokłady . soli · kamiennej i potasowej z wkładkami anhydrytów, iłów, . skał węglanowych,
piaskowców i skał wulkanogeniązno-osadowych. Miąższość górnych warstw
solonośnych waha się od. ldllrudo 3260 m .. Warstwy te dzielą się na dwie
części. Dolna część reprezentowana jest · przez · sole kamienne, górna zaś
składa się z pakietów· soli kamiennych z solami potasowymi oraz wkładek
iłów, margli i··dolomit6w. SolonoŚDość warstw g6rnych w profilu pionowym waha się od 80 do 96%, w dolnej zaś części od 50 do 70°/0.
Sole występujące w g6mych warstwach solonośnych tworzą złoże
Starobinskoje, ich sumaryczna miąższość ma około 650 m,; zwiększając się
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Fig. 6. Mapa geologiczna powierzchni podmezozoicmej obniżenia prypeckiego (wgE. P. BruDS i W. P. Kirikowa)
Geol{)giocal map of the Sub-Mesozoic surface ol the Pripet depression
(after E. P. Bruns and V. P. Kirikov)
.

+

peam; 2 - !kamon środkowy; li - Ian'bon Óolny, ł - karbem (tumen
dewon
(łamen); dewon g6rny: 5 :falilen (g6rna warstwa aollIa i warlltwa międzyBołna);
8 - t.amen (do'kIa wlill'lltwa mtędZ1'9ObJa); 7 - k8ll1 (dolna w_Rwa 80lna t podsolna); 8 - dewon środkowY - żywet; 9 - kambr dolny; 10 - prekambr; 11 pOdłote krystaliczne; ol:I - d:yaklkacJe
1 --.: Permlaon; 2 - M.lddile Cal'bonife.rous; 3 - Lower Carbonłłero,.; ł -.; CarbonI.ferous (Tourna1s1.an)
Devonian (Famenn1an); upper : Devon1an: 5 - Famenn1an
(upper &alt :beli oIIDd iDter-salt bed); 8 - Famellllian (lower :lnter-aalt ·bed); 7 Frllflllian (lower saJ.t and lfUob-sa.lt ·b ed); 8 - Wddle DevODiMl - Gtve1ll.lm: II Lower CaIDobrian; 10 - Preeambrfan; 1-1 - oryetalll.n.e · basement; H - bulw
·1 -

+

do· 1500 m w kierunku wschodnim. W złożu tym wydzielono 40 poziomów
z ·soli kamiennych (6--50 m) oraz utworów terygenicznych (2~36 m). Srednia solonOŚDość· całego kompleksu wynosi 60°/., przy
czym ku wschodowi nasycenie solą zwiększa się i waha się 65-80°/•. Na
podkreślenie zasługUją cztery poziomy z solami potasowyini. VI trzech
poziomach występuje sylwiriit, w jednym sylwinit f karnalit. Miąższość
tych.pokładów (2,5-21 m) wzrasta ku wschodowi. Dwa z wymienionych
poziomów, tj. poziom II i III zostały :rozpoznane, przy czym ustalone
zasoby · soli potasowych wynoszą tu 4,6 mld ton. ZawartoŚĆ KCl w solach
potasowych tych poziomów waha się od 22,6 do 27,7°/0, MgCl2 - 0,13 do
0,441/0, części nierozpuszczalnych wynosi około 70/0. Całkowite zasoby soli
potasowych w zapadlisku prypeckim szacuje się na około 42 mld ton,
w tym 21 mld ton soli potasowych zawiera ponad 2211/0 KCl. Zasoby soli
kamiennej, praktycznie biorąc, są niewyczerpalne.
Geneza złóż soli kamiennych i potasowych wiąże się z warunkami
,
składających się

2
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Fig. 7. Schema.tyczny przekrój formacji solonośnej w pół
nocno-zachodniej części basenu prypeckiego (wg I.
I. Zelencowa. 1966)
Geriera1iZed secti-on across the salt-bearing formation in the northwe9tern part ol .t he Pripet basln
. (after I. I. Zel~v) 1966)
1 - utwory mezozoiczne ! kenozoiczne; 2 - dewońskie
utwory nasto-margJ1ste; 3 .,- dewotl.Ska serła solna; ł ·pokłady

80li potasowych

.

M8IIO!!=oic an<l Cainozolc .rocks; 2 - DeVlOn1anclayeymariy rockll; 3 - Devonlan salt series; 4 - potassium
sa1tB layera

1 -

tektoniczno-paleogepgraficznymi. W okresie gómodewońskim zbiornik
dnieprowsko-doniecki i prypecki został odcięty od otwartego morza .W wyniku rąchów tektonicznych. Sprzyjające warunki paleoklimatyczne doprowa&iły do wytrącenia się soli, przy czym powstanie i rozmieszczenie
soli potasowych zwiążane jest z lokalnymi strukturami konsedymentacyjnymi.
WIZEŃSKA

EPOKA BOKSYT..ONOSNA

W licznych obszarach platformy· prekambryjskiej powstały w wizenie
boksytów, glin ogniotrwałych i rud żelaza. Są to złoża redeponowa-

złoża

ne, utworzone w warunkach kontynentalnych ze zwietrzelin podłoża
dewońskiego, kambryjskiego i zasadowych skał proterozoicznych. Największe znaczenie mają zło~ boksytów z . rejonu północnooneskiego,
tychwińskiego, południowotimańskiego, podmoskiewskiego, biełgorodzkiego
i prypeckiego. Rejonizację wymienionych obszarów przedstawiono na

fig. 8.

Pół n o c n o o n e s k i obszarboksyoonośny, o powierzchni około
1500 kml , reprezentowany jest przez serię iksańską wypełniającą zagłę
bienia w podłożu. Seria złożowa składa się z warstw kaolinowo-boksytowych i żelazistych i wykazuje zróżnicowaną miąższość. Najgrubsze pokłady kaolinowo-boksytowe występują w rejoniepleckim (600 km2),gdzie
osiągają miąższość 20· m; pokład boksytu o znaczeniu przemysłowym ma
stałą miąższość 2,5 m. W innych obszarach miąższość boksytów waha się
w granicach 0,2 - 16 m. W skład warstw kaolinowo-boksytowych wchodzą iły kaolinowe, siality, ality i boksyty. Udział głównych . minerałów
jest tu następujący: kaolinit (19-75 % ), gibsyt (4,7-45% ), bemit (530,9% ), getyt (4,4-61,5 8/.).
Zawartość AltOs w boksytach waha się od 35 do 700/., SiOa - 4,9 - .
24ę/o, FezOa 2,8-31,9% przy czym boksyty zawierające 51-600/0
A1aOa stanowią 63 % zasobów złoża. Moduł glinowy boksytów waha się
od 2,9 do 3,7.
.
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Fig. 8. Szkic paleogeograficzno-metalogeniczny utwo,r6w wizenu platformy prekambryjskiej (według autorów i M. Pajchlowej)
Palaeogeographic-metallogenic sketch of the VLsean in the
Precambrian platform (after author's and M.. Paj<:hel)

JJUi..

l - orogen prekambryjski (tarcze); 2 - orogen waryscYjskl; 3 - obecny
wYStępowania osadów wJ.zeńlłki.ch; ł izolinie miąższości;
5 - dbsza:r fW'Y8tępowan1a (a) . i .złota (b) bokSYtów (Al) l rud żelaza
(Fe); 6 - zloża nów ceramicznych (ic) z boksytami
l - ~ecambria.n orogen (sbielde); Z - Varlscan OIl'ogen; 3 - present
t!X'tent ot łbe Ymean sediments; 4, - ·i sopachytes; 5· - bawdtes (Al)
and iron ores (Fe) occurrences (a) and deposits (b); 6 - ceramie clays
(fe) and bauxites depasits
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T Y c h vi.i ń ~, ki· o~s~ar, ,boksyt~>nośny rozprzestrzenia się " na powierzchni około , 5QOO ,~t. :.B~ksyty występują tu wzdłuż starej krawędzi.
karbońskiej. W strefie' 'tej' :złoża związane są z erozyjnymi dolinami wcię
tymi
podłożezbu:dowane' ze skał ' g6rnod.ewońskich. W serii tichwińskiej
wyr6żnia się 3 kompleksy skalne: piaskowcowo-:-ilasty, sucharytowo-boksytowy i węglisto-piaszczysto-ilasty. Kompleks sucharytowo-boksytowy zawiera gliny ogniotrwałe, siality, ality i boksyty. Mią~zość tego kompleksu
waha się od 0,2 do 3 m, przy czym w dolinach osiąga 20 m. Ciała boksytowe mają formy soczew wydłużonych zgodnie z kierunkiem dolin.
Długość ich waha się 0,5 - 2,2 km, szerokość zaś od 50 do 300 m, a nrlą2'r
szość od 0,2 do 9,7 m. Sredni skład mineralny boksyt6w jest następujący:
bemit - . 31°/0, gibsyt - ISO/o, kaolinit - 238/0, tlenki żelaza - 178/.,
kalcyt - 8,3°/., tlenki tytanu - 2,"-/0. Moduł glinowy boksytów waha
się od 2,1 do 27,4.
P o ł u d n i o wo t i m a ń s k i rejon boksytonoŚDy związany jest z timszerską strukturą antykIina1ną. Wokół tej struktury występują osady terygeniczne wizenu, wypełniające zagłębienia erozyjne w wapieniach dolnego famenu. Pakiet boksytonOŚllY składa się z ił6w i argilit6w kaolinitowych, które ku g6rze pizechodi.ą w siality, ality i boksyty. W złożu Timszersko,je miąższo~ ciał b9ksytowych waha się od 0,8 do 6 m, głębokość
zaś występowania od 30 do 100 m. W rudzie występują następujące minerały: bemit (37,5'/0), kaolinit (43°/0), rutyl (5'/a), piryt (3,1°/00) wOdorotlenki żelaza (3,61/0) i kalcyt (3,3%). ZawartoŚĆ Al1Psw rudzie waha się
od 27,9 do 70,5°/0, Si~ - 3-31°10, Fe20S
FeO - 1,7-25,5"0,
TiO! - 1,6 - 4,4'/0.
p ci d m o s k i' e w s k i obszar boksytonOŚDy, o powierzchni 30 000 kml ,
obejmuje południowe skrzydło , syneklizy moskiewskiej. Seria boksytonośna (poziom bobrikowski) składa się z piaskowc6w, Rów pstrych i skał
alofanowo-boksytowych.. Utwory te wypełniają leje krasowe i płytkie
obniżenia podłoża, kt6re stanowią wapienie ttimeju i famenu. ' W serii
boksytonośnej
występują hydrohem.atytowo..limonitowe
rudy żelaza,
a w stropie seria węglonośna. Miąższość serii boksytonośnej waha się od
10 do 12 in, przy czym skały alofanowo-boksytowe wykazują zmienną
miąższość. W Skałach tych wyróżnia się boksyty właściwe - występujące
rzadko - oraż·skały żelazisto-boksytowe. Właściwe boksyty zawierają
63% Al,Os i 1 do 38 /. SiO" skały żelazisto-boksytowe natomiast 30-40°/,
Al20:) i 10 do 18% SiO,. Rudy tego rejonu ze względu na nieregularne
formy ciał rudnych i niekorzystny skład boksytów należą do złóż nie-

w

+

przemysłowych.

B i e ł g o r o d z k i rejon boksytonOŚIly (o
ciąga się na południowym stoku anteklizy

powierzchni 4800 km1!) rozworoneskiej. Występują tu
dwa typy boksytów, tj. boksyty typu eluwialnego, które związane są
z przedwizeńską zwietrzeliną podłoża krystalicznego <>raz boksyty występujące w poziomie tulskim (wizen).
Głębokość występowania boksytów waha się od 400 do 600 m, Pl'"LY
czym na podkreślenie zasługuje dobra ich jakość~ zwłaszcza boksytów
eluwialnych. Miąższość boksyt6w w złożu Olchratowskim wynosi 18,6 m,
w złożu Wisłowskoje 17,8 m, a w złożu Gośliszczewskim - 7,7 m. Boksyty
złoża Wisłowskoje zawierają przeciętnie 48'/0 AlIOs. 7,gtł/o SiO" 24°/0 -
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Feps + FeO. Podobnego typu są złoża boksytów występujące w rejonie
nowoskolskim.
''
.
'
P r y l' e c k i obszar boksytonOŚD.y związany jest z tektonicznym zapadliskiem prypeckim. ObSZar występowania boksytów wynosi tu okOło
20 000 km'. Boksyty (poziom bobrikowski i dolne partie poziomu tulskiego) występują na głębokości 180 - 1200 m. Zawartość AlIOs w boksytach
waha się od 25 do 50,6'/0, SiO, 6-45,5°/0, FelOs 1-27,4°/0. Moduł
glinowy waha się od 0,86 do 6,2. Ze względu na głębokie zaleganie i złą
jakość boksytów obszar ten należy do nieperspektywiczn.ych.
Na obsz.a:rze l u b e l s k i m wystąpienia boksytów stwierdzono w spągu
utworów wizeńskich. W kilku otworach nawiercono pakiety skał boksytowych o miąższości 1,2 - 2,5 m. Zawa.rlol§ć AlIOs w boksytach waha się
3..'1 dp.' 54°/., przy czym moduł glinowo-krzemionkowy wynosi od 1,9

&U

,

Jak wynika ze wstępnych badań J. Porzyckiego i S. Cebulaka (S. Cebulak, 1974) boksyty związane są z serią skał tufogenicmych (spągowa
część wizenu) występujących na utworach sylurskich. Skały tufogeniczne
wykształcone są w formie zwietrzałych skał typu diabazow:ego oraz
tufitów.
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METALLOGENY OF THE PRE-PERMIAN FOBMATION8
OF THE EAST EUBOPF.AN PLATFORM

Summary
The East European platform extends east of the Teisseyre line (poland) as far
as to the Ural mountains (USSR). It is built of two ,principal stages - the crystalPalaeozoi<: - Mesozoic platform cover.
The Archaean rocks are devoid of. significant economic deposits, while gigantic iron ore deposits of Early Proterozaic age occur in shields and old platforms
such as the Ukrainian shield and the Kursk Magnetic Anomaly (Figs. 1 and 2).
Basic intrusions were formed in the Middle · Praterozoicand ilmenite-magnetite ore
deposits are related to those of anorthosite composition (the ~aga deposit in the
Baltic shield and the Krzemianka deposit in NE Poland).
The Pre-Permian sedimentary cover contains several metallogenic formations.
The fluorite· and zinc-lead mineraliZation in Byelorussia originated during the Vendian metallogeni-c pemd, while the phoq>horite deposits in the Peribaltic zone
(USSR) and the molybdenum-vanadium mineralization (Fig. 3) in the Biaiystok
area (Poland) are 0If Tremadocian age. The Devonian metallogeny produced several
formations; the main ore districts are shown in Fig. 4:
a - the ferriferous formation is of Givetian (Voronezhanteclise, Bashkir and
Ta.tlar Autonomous Socialistic Soviet Republics) of Frasnian (on the slope of the
Voronezh anteclise) and of Famennian age (Orel area);
. b - the coru>er-bearing formation occurs in Lower Devonian fluvial-lacustrine
sands (Dniester a:rea) and in Upper Devotiian (Frasnian) littoral and lagoonal deposits (the middle Cyma river);
c - the zinc-lead formation ~s of Lower Devonian age in the Peri-Dniester
.area, Middle Devonian in Est~nia, Latvia and the Briansk district, and Upper Devonian in the Ore1 district;
d - the saliferous formation occurs in the u.pper Devonian sediments of the
Dnie.per-Donets and Pripet depressiOtll (Figs. 5, 6, 7). The deposition of sulphates
commenced in the Givetian, 'but the pdndpal salt masses were formed at the
close of the Frasnian and in the Famennian. In the Pripet depressioo. the thickness
of the salt beds range'!! from 1 000 to '3 500 m. The llpper salt-bearing beds are
built of alternating rock salt and potassium salts layers.
The .Visean· bauxite-bearing sediments are worth mentioning.. Numerous bauxites, refractory clays and iron are deposits (Fig. 8) were formed in the Precambrian
platform. They are redeposited weathering products of the Devonian and Cambrian
basement and of basic Proterowic rocks. The most important bauxi.te depomts
are those of the North Onega, Tikbvin, South Tima.n. Moscow, ByeIgorod. and
Pripet areas.
line basement and the Proterozok -

