
 

 

Оцінка перспективності закритих територій на ен-
догенні родовища корисних копалин на основі до-

слідження складу уламкових акцесорних мінералів 
Автори: Шнюков С.Є., Андрєєв О.В., Савенок С.П. 
Основні характеристики, суть розробки: Суть розробки полягає в дослідженні хімі-

чного складу, включаючи елементи – домішки, індивідуальних зерен уламкових акцесорних 
мінералів (циркону, апатиту та інш.), що відбираються з осадових утворень і є продуктами 
руйнування кристалічних порід у межах територій, які недоступні для безпосереднього до-
слідження (наприклад, кристалічні породні комплекси перекриті осадовим чохлом або льо-
довиками). Розподіл індикаторних геохімічних характеристик для великих вибірок уламко-
вих акцесорних мінералів дозволяє оцінити співвідношення петрохімічних та вікових груп 
кристалічних порід, які недоступні для безпосереднього спостереження, а також перспектив-
ність цих породних комплексів на ендогенні корисні копалини.  

Патенто-конкурентноспроможні результати: Методика захищена свідоцтвом на 
винахід №1338644 і верифікована на еталонних об'єктах: родовища алмазів узбережжя Гвінеї 
(за даними опробування шельфових осадових утворень), апатит-рідкіснометальні родовища в 
карбонатитах та уранові родовища в альбітитах (за даними опробування алювіальних відкла-
дів). 

Порівняння зі світовими аналогами: В цілому дана розробка відповідає рівню світо-
вих аналогів, які знайшли широке застосування (США, Австралія, Японія) для оцінки перс-
пективності закритих територій, а також великих ділянок суші. Суттєва відмінність від сві-
тових аналогів полягає у більшій ефективності та експресності і нижчій вартості аналітичних 
робіт. Світові аналоги аналітичної складової даної розробки – відсутні.  

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 
реалізації, показники, вартість: Дана розробка методично узгоджується з традиційними 
шліхо-мінералогічними пошуковими методами, суттєво розширюючи їх можливості, що до-
зволяє впроваджувати розробку в виробничих геологічних організаціях без додаткових капі-
таловкладень та без перенавчання персоналу. Вартість аналітичних робіт, які забезпечуються 
наявним обладнанням, є мінімальною і на порядок нижчою у порівнянні з вартістю робіт з 
використанням методик і обладнання, яке використовується за кордоном. Продуктивність 
відповідного аналітичного обладнання геологічного факультету може забезпечити першоче-
ргові потреби геологічних підприємств України.  

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реа-
лізовані розробки: Виробничі і науково-виробничі організації Геологічної служби України та 
аналогічних служб інших країн.  

Стан готовності розробки: Розробка готова до впровадження. 
Результати впровадження: Результатом впровадження є оцінка перспективності те-

риторій щодо ендогенних родовищ (алмази, руди рідкісних та радіоактивних елементів, апа-
титові руди та інш.)  
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