
1 

 

 

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА  

ШЕВЧЕНКА 

 

Навчально-науковий інститут «Інститут геології» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОШУКИ ТА РОЗВІДКА РОДОВИЩ  

КОРИСНИХ КОПАЛИН 
 

ПІДРУЧНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ 

ВПЦ «Київський університет» 



2 

 

 

2023 

 

УДК 550.812(075.8)  

 

 

Рецензенти:  

Павлунь М.М. – доктор геологічних наук, професор 

Ремезова О.О. – доктор геологічних наук, професор 

Шнюков С.Є. – доктор геологічних наук, доцент  

  

Рекомендовано до друку Вченою радою ННІ «Інститут геології» (протокол 

№ …. від …….. 2022 року) 

 

Ухвалено науково-методичною радою Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (протокол № ……… від ……………… року) 

 

 

 

Пошуки та розвідка родовищ корисних копалин: Підручник: Михайлов 

В.А.,  Омельчук О.В., Загнітко В.М., Курило М.М. К.: ВПЦ «Київський уні-

верситет», 2023. 207 С. 

 

ISBN …………. 

 

В підручнику викладені основні принципи проведення пошуково-розвідуваль-

них робіт, надані зведення щодо геологічних передумов їх проведення, загальна 

характеристика родовищ металічних та неметалічних корисних копалин, описані 

етапи і стадії геологорозвідувальних робіт, пошукові фактори і критерії, методи 

пошуків. Охарактеризовані особливості опробування родовищ корисних копа-

лин, види опробування і методика відбору проб у розвідувальних гірничих виро-

бках і бурових свердловинах, методи обробки проб і види аналітичних дослі-

джень. Описані особливості розвідки родовищ корисних копалин і принципи їх 

геолого-економічної оцінки. 

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, фахівців з геології та 

економіки родовищ корисних копалин. 

 

  

 

УДК 550.812(075.8) 

 

ISBN …………… 

 
                     © Михайлов В. А., Омельчук О.В., Загнітко В.М., Курило М.М. 2023,  



3 

 

 

           © Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

ВПЦ «Київський університет», 2023 

 

 

ЗМІСТ 

 

ВСТУП ........................................................................................................... 5 

Розділ 1. Геологічні передумови пошуково-розвідувальних робіт …. 8 

1.1. Загальна характеристика родовищ корисних копалин ……………. 8 

1.2. Родовища металічних корисних копалин ……………………….…. 28 

1.3. Родовища неметалічних корисних копалин ……………………….. 60 

Розділ 2. Пошуки родовищ корисних копалин  ..................................... 75 

2.1. Етапи і стадії геологорозвідувальних робіт ………………………. 75 

2.2. Рудоконтролюючі фактори і пошукові критерії ……………..…… 82 

2.3. Методи пошуків родовищ корисних копалин ……………………. 122 

Розділ 3. Опробування родовищ корисних копалин  ……………..….. 149 

3.1. Види опробування ……………………………………………….….. 149 

3.2. Способи відбору проб у розвідувальних гірничих виробках …….. 152 

3.3. Способи відбору проб при бурінні свердловин ………………..…. 159 

3.4. Обробка проб ………………………………………………..……… 161 

Розділ 4. Розвідка родовищ корисних копалин …................................. 164 

4.1. Основні задачі розвідки …………………………………………….. 164 

4.2. Принципи розвідки ……………………………………………….…. 166 

4.3. Методи і технічні засоби розвідки …………………………………. 168 

Розділ 5. Геолого-економічна оцінка родовищ корисних копалин ...... 172 

5.1. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин ……………….. 172 

5.2. Кондиції на мінеральну сировину ………………………………..… 180 

5.3. Підрахунок запасів корисних копалин ………………………….…. 193 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ……………………………………………………. 204 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

ВЕЗ - метод вертикального електричного зондування 

ВП – метод викликаної поляризації 

ВТС – вулкано-тектонічна структура  

ГЗК – гірничозбагачувальний комбінат 

ГГК – глибинне геологічне картування 

ГДП – геологічне довивчення раніше закартованих площ 

ГЕО – геолого-економічна оцінка 

ГРР – геологорозвідувальні роботи 

ДДЗ – Дніпровсько-Донецька западина 

ДКЗ – Державна комісія по запасах України; 

ЗКС – зеленокам’яна структура 

КМА – Курська магнітна аномалія 

МПГ – мінерали платинової групи; 

МСБ – мінерально-сировинна база; 

ОР – органічна речовина 

ПАР – Південно-Африканська республіка 

ПНГ – Папуа Нова Гвінея 

РЗЕ – рідкісноземельні елементи 

РМС – рудно-магматична система 

СЗФ – смугасті залізорудні формації  

США – Сполучені Штати Америки 

ТЕД – техніко-економічна доповідь 

ТЕМ – техніко-економічні міркування 

ТЕО – техніко-економічне обґрунтування 

ТМА – тектоно-магматична активізація 

УЩ – Український щит 

ЦНДГРІ – Центральний науково-дослідницький геологорозвідувальний інститут 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

ВСТУП 

 

Відкриття і оцінка родовищ корисних копалин з метою їх подальшої експлуа-

тації є квінтесенцією геологічних досліджень, зокрема, геологорозвідувальних 

робіт (ГРР), кінцевою метою і мрією кожного геолога. Це обумовлено важливою 

роллю мінерально-сировинної бази (МСБ) в економічній структурі будь-якої 

країни, яка слугує практично невичерпним джерелом інвестицій, грошових, у 

тому числі валютних, надходжень в державну скарбницю, основою розвитку ін-

фраструктурних проектів, металургії, будівництва, агропромислового сектору 

тощо.  

Україна має потужну МСБ і за цим показником входить до провідних країн 

світу. В Україні виявлено більше 8 тисяч родовищ і понад 12 тисяч проявів 100 

видів корисних копалин, значна частина з яких розробляється чи розроблялася 

раніше (понад 3300 родовищ). Тут відомі родовища і прояви горючих корисних 

копалин (нафта, газ, вугілля, торф, горючі сланці), металічної (залізо, марганець, 

хром, титан, ванадій, алюміній, магній, мідь, свинець, цинк, нікель, кобальт, мо-

лібден, вольфрам, олово, ртуть, сурма, золото, срібло, платина, уран берилій, лі-

тій, германій, тантал, ніобій, цирконій, гафній, скандій, ітрій, лантаноїди) і неме-

талічної сировини.  

За об’ємом видобутку мінеральної сировини Україна займає 26 місто у світі з 

видобутком у 2019 р. 92 млн т мінеральної сировини (для порівняння: Китай – 4 

324 млн т, США – 2 335, Росія – 1 685, Австралія – 1 351, Індія – 1 060 млн т), а 

по вартості видобутої сировини – 40 місце ($ 11 654 млн) (для порівняння: Китай 

– $ 583 714 млн, США – 555 067, Росія – 421 049, Саудівська Аравія – 276 745, 

Австралія – $ 174 640) (World Mining…, 2021).  

Експлуатація МСБ значною мірою забезпечує добробут держави; зокрема, за 

рахунок експорту рудної продукції країна отримує понад 60 % валютних надхо-

джень. Проте Україна імпортує значні обсяги хрому, ванадію, алюмінію, міді, 

цинку, свинцю, олова, вольфраму, молібдену, дорогоцінних металів (золото, срі-

бло, платина), магнезиту, флюориту, бокситів, хлориду магнію та деяких інших 

видів мінеральної сировини, включаючи значну кількість нафти і газу, частково 

вугілля. Тому пошуки і розвідка родовищ корисних копалин нових геолого-про-

мислових типів на теренах України є надзвичайно актуальною та має велике еко-

номічне значення. Відповідно, підготовка вітчизняних фахівців з пошуків, роз-

відки і геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин є актуальним і 

важливим завданням вищої школи.  

Відкриття родовища – це складний процес, який потребує багатогранної нау-

кової підготовки відповідних фахівців з метою оволодіння ними теоретичних 

знань і практичних навичок з різноманітних питань геологічної галузі. Справа в 

тім, що родовище, як правило, є геологічною аномалією, виникнення якої обу-

мовлено поєднанням складного комплексу геологічних факторів, який включає 

стратиграфічні, структурні, магматичні, метаморфічні та інші чинники. Тому 
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майбутній фахівець повинен бути обізнаний з усіма складовими геологічної на-

уки. У цьому полягає сутність його теоретичної підготовки. З іншого боку, відк-

риття родовища неможливо без урахування розгалуженого комплексу пошуко-

вих критеріїв, які треба знати і вміти застосовувати на практиці під час прове-

дення геологорозвідувальних робіт. Ще більше значення мають практичні нави-

чки розвідки і геолого-економічної оцінки родовищ. У цьому полягає практична 

складова навчального процесу.  

Саме цим питанням присвячений курс «Пошуки і розвідка родовищ корисних 

копалин», який ще з давніх часів є невід’ємною складовою процесу підготовки 

фахівця-геолога і традиційно входить до навчальних планів ВНЗ геологічного 

спрямування. До недавнього часу підготовка фахівців проводилася із застосуван-

ням переважно російськомовних підручників, виданих, як правило, ще за радян-

ських часів (Альбов, 1975; Аристов, 1975; Бирюков и др., 1979; Каждан, 1984, 

1985; Карасик и др., 1986; Красников, 1965; Крейтер, 1961, 1969; Погребицкий и 

др., 1977; Соловов, 1985 та ін.) і пізніше (Авдонин и др., 1998, 2007; Баранников, 

1999; Беленьков, 2006 та ін.), у той час, як вітчизняні підручники з цього питання 

були відсутні. Таким чином, підручник є першим україномовним підручником, 

присвяченим важливій темі пошуку і розвідці родовищ корисних копалин.  

Головною метою підручника є ознайомлення студентів геологічних спеціаль-

ностей з основними методами прогнозування, пошуків та розвідки родовищ ко-

рисних копалин, їх геолого-економічної оцінки, особливостями геологічної бу-

дови родовищ, процесами, які зумовили виникнення масштабних концентрацій 

корисних копалин в земній корі.  

Основним завданням геологорозвідувальної галузі є пошук нових родовищ і 

нарощування запасів мінеральної сировини відомих родовищ для забезпечення 

зростання виробництва всіх галузей промисловості. На відміну від живої при-

роди запаси розроблюваних родовищ не відновлюються. Відтворення мінера-

льно-сировинних ресурсів відбувається за рахунок відкриття і освоєння нових 

родовищ, що вимагає значних матеріальних і трудових витрат, значного часу. 

Витрати на ГРР виправдовуються шляхом видобутку і реалізації виявленої і ро-

звіданої мінеральної сировини, що здійснюються багато пізніше. При цьому 

треба мати  на увазі, що далеко не всі геологічні пошуки і навіть розвідка приз-

водять до виявлення родовищ, до визначення запасів мінеральної сировини, що 

мають промисловий інтерес, тоді як тільки вони можуть характеризувати ефек-

тивність геолого-пошукового і розвідувального процесу в цілому. Звідси випли-

ває необхідність постійного удосконалення методів, технічних засобів і органі-

зації геологічних робіт з метою підвищення їхньої ефективності.  

Слідом за геологічними, на родовищі починаються гірничо-підготовчі, екс-

плуатаційні і всі пов’язані з ними будівельні роботи. Проектування і проведення 

гірничих робіт ґрунтується на геологічних матеріалах, що характеризують форму 

та умови залягання родовища, тіл корисних копалин, а також якісні показники 

мінеральної сировини. Цілком зрозуміло, що неточність або схематичність гео-

логічних матеріалів відіб'ється в проекті розкриття, відпрацьовування та в еко-

номічних розрахунках роботи майбутнього підприємства, що виявляється вже 
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під час початку та у ході експлуатаційних робіт і призводить до необхідності до-

даткових матеріальних витрат і може затримати початок розробки родовища. Усе 

це різко негативно відбивається на роботі гірничого підприємства, а іноді і всієї 

галузі народного господарства. Таким чином, внаслідок геолого-пошукових і ро-

звідувальних робіт повинні бути отримані дані, що досить повно і з необхідною 

достовірністю та точністю характеризують родовища. Це і складає конкретну за-

дачу геологів-розвідників та забезпечує проектування і проведення гірничих ро-

біт у межах намічених термінів і витрат.  

Відкриття і вивчення нових родовищ являє собою тривалий, дорогий процес, 

у якому беруть участь сотні і тисячі геологів, затрачаються великі матеріальні і 

технічні засоби. У цілому всі витрати на виявлення та освоєння родовища разом 

з витратами на видобуток корисних копалин складають собівартість мінеральної 

сировини. Таким чином, розвиток МСБ промисловості пов’язаний з вирішенням 

складної проблеми підвищення результативності геологічних робіт і зниженням 

собівартості усіх видів геолого-пошукових і розвідувальних робіт. 

У нових економічних умовах необхідно розвивати не тільки теоретичні основи 

і удосконалення методів пошуків і розвідки родовищ корисних копалин, але й 

технічне оснащення виробничих геологічних організацій, планування і керу-

вання всім процесом ГРР. Теоретичні основи вирішення зазначених задач скла-

дають зміст наукової дисципліни – методики пошуків і розвідки родовищ кори-

сних копалин та їх геолого-економічної оцінки. Цей науковий напрямок розви-

вається на основі критичного аналізу досвіду ГРР на різних типах родовищ ко-

рисних копалин.   

Кінцевою метою геологів-розвідників є складання моделей родовищ і рудних 

тіл з таким ступенем наближення до справжніх характеристик досліджуваного 

об'єкта, що забезпечує проектування і планомірну роботу гірничого підприємс-

тва. При цьому деталізація і достовірність інформації повинна бути достатньою. 

У процесі розвідки родовищ геолог має у своєму розпорядженні обмежений 

обсяг інформації і складає модель, користуючись методом порівняння одержува-

них даних з характеристиками відомих родовищ аналогічного генезису, що заля-

гають в аналогічних геологічних умовах. Такий метод широко використовується 

в геологічній практиці і називається методом аналогій. Метод аналогій опира-

ється на систематизовані описи типових родовищ корисних копалин і геологіч-

них умов їхнього виникнення.  

Таким чином, знання особливостей геологічної будови та речовинного складу 

найбільш типових родовищ різних видів корисних копалин складає основу удо-

сконалення їхніх пошуків, розвідки та видобування. 

В підручнику наряду з матеріалами попередників широко використовується 

власні матеріали авторів, які мають широкий досвід проведення геологорозвіду-

вальних робіт і експертної оцінки різноманітних родовищ корисних копалин не 

тільки в межах України, але й в різних країнах світу (Далекий схід РФ, Іран, Ві-

рменія, Алжир, Мавританія, Гвінея, Нігер, Гана, Ліберія, Камерун, Танзанія, Ма-

дагаскар).   
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РОЗДІЛ 1. ГЕОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПОШУКОВО-РОЗВІДУВАЛЬ-

НИХ РОБІТ 

 

1.1. Загальна характеристика родовищ корисних копалин 

 

Корисними копалинами називають природні мінеральні утворення неорганіч-

ного та органічного походження в надрах, на поверхні Землі, у джерелах вод і га-

зів, на дні водоймищ, техногенні мінеральні утворення в місцях накопичення від-

ходів видобування або втрат продуктів переробки мінеральної сировини, придатні 

для промислового використання. За фізичним станом корисні копалини поділя-

ються на тверді (вугілля, горючі сланці, торф, рудні та нерудні корисні копалини), 

рідкі (нафта, підземні та мінеральні води) і газові (горючі та інертні гази), за про-

мисловим використанням – на рудні (металічні), нерудні (неметалічні), горючі 

(каустобіоліти) і газо-гідромінеральні; за рівнем організації речовини – на породи, 

мінерали й елементи (Михайлов, Курило, 2015). 

Для грамотного прогнозування, пошуків, розвідки і геолого-економічної оці-

нки родовищ корисних копалин треба знати наступні дані: рівень організації ру-

дної речовини, генетичний та геолого-промисловий тип родовища, форму пок-

ладів і геометричні параметри рудних тіл, їх мінеральний склад, вміст провідних 

і супутніх елементів, структурно-текстурні особливості руд. 

Рівень організації рудної речовини. Скупчення корисних копалин підпоряд-

ковуються ієрархічному принципу і утворюють різномасштабні об’єкти, форму-

вання яких тісно пов’язане з особливостями геологічної будови і історії розвитку 

тих чи інших структур. У першому наближенні можна виділити наступні площі 

скупчень корисних копалин: I рангу – металогенічні провінції; II рангу – мета-

логенічні області, зони і пояси,  басейни; III рангу – рудні райони і вузли, рудні 

зони; IV рангу – рудні поля і родовища; V рангу – рудні тіла або поклади, які у 

свою чергу складаються з порід, руд, мінералів і елементів. Неважко помітити, 

що в цьому ряду у цілому відбувається зменшення площі скупчень корисних ко-

палин з одночасним підпорядкуванням металогенічних елементів більш низь-

кого рангу елементам більш високого рангу.  

I рангу організації рудної речовини відповідають металогенічні провінції, які 

є великими структурними елементами земної кори (площею до десятків і сотень 

тисяч квадратних кілометрів) в межах континентальних або океанічних плат-

форм, складчастих систем, рифтів, орогенних поясів, зон тектоно-магматичної 

активізації (ТМА) та інших структур, які характеризуються певним набором оса-

дових, магматичних та рудних формацій близького віку (Михайлов та ін, 2007). 

Прикладом можуть бути провінції Українського щита (УЩ), Уралу, Кавказу, 

дна Тихого океану та ін. Розрізняють металогенічні, вугленосні та нафтогазоно-

сні провінції. 

II ранг представлений металогенічними областями, зонами, поясами, басей-

нами корисних копалин.   

Металогенічні області є частинами провінцій, як правило, вони мають 

більш-менш ізометричну форму, площу до кількох тисяч квадратних кілометрів, 
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відзначаються набором певних типів родовищ корисних копалин, приурочених 

до одного чи групи тектонічних елементів першого порядку (складчасті області 

і системи, серединні масиви, накладені мульди, зони активізації, крайові про-

гини, синеклізи тощо).  

Металогенічні зони відрізняються видовженою формою, довжиною до пер-

ших тисяч кілометрів, шириною до десятків і перших сотень кілометрів, як і ме-

талогенічні області, вони, як правило, співпадають с великими структурними 

елементами складчастих поясів, часто із зональним розміщення певних типів ро-

довищ. 

Металогенічні пояси за рангом і розмірами можуть відповідати металогеніч-

ним зонам, а можуть входити до їх складу. Як правило, вони об’єднують смуги 

розповсюдження однорідних формаційних типів корисних копалин або кілька їх 

типів (поліметалічний пояс Рудного Алтаю, рудний пояс Кордильєр та ін.) 

Басейни корисних копалин – це області неперервного або майже неперервного 

поширення пластових корисних копалин, виникнення яких, як правило, 

пов’язане з процесами осадконакопичення (родовища нафти, вугілля, солей, де-

яких рудних родовищ). Площі басейнів можуть складати сотні (Криворізький за-

лізорудний басейн) і тисячі квадратних кілометрів (Тунгуський вугільний ба-

сейн). 

III ранг – це рудні райони, вузли і рудні зони. 

Рудний район – це відносно локальне, геологічно і географічно уособлене зо-

середження родовищ корисних копалин певного формаційного типу, з однако-

вою металогенічною спеціалізацією в межах рудних площ вищого рангу, обумо-

влене геологічними особливостями цих територій – приуроченістю групи родо-

вищ до певних тектоно-магматичних і літолого-фаціальних чинників, пов’язаних 

з умовами їх формування. Площа рудних районів досягає сотень і перших тисяч 

квадратних кілометрів.  

Часто в межах рудних районів виділяють рудні вузли корисних копалин, при-

урочених до локальних геологічних структур (вулкано-тектонічні депресії, ін-

трузивні масиви, зони перетину глибинних розломів тощо). Рудні вузли об’єдну-

ють обмежену кількість родовищ одного формаційного типу, їх розміри не пере-

вищують перших сотень квадратних кілометрів. 

Рудними зонами називають смугоподібні площі розповсюдження корисних 

копалин (родовищ, проявів, рудоносних геологічних формацій тощо), об’єдна-

них сприятливими геологічними структурами (зони розломів, сприятливі для 

зруденіння даного типу стратиграфічні, магматичні, метасоматичні утворення).    

IV ранг рудоносних площ представлений рудними полями і родовищами. 

Рудне поле – це скупчення рудних тіл корисних копалин одного формаційного 

типу в межах єдиної локальної геологічної структури, об’єднаних спільним по-

ходженням. Площі рудних полів звичайно мають розміри від кількох до десятків 

квадратних кілометрів. Рудні поля можуть включати одне, або кілька родовищ. 

В останньому випадку окремі родовища виділяються не стільки за геологічними, 

скільки за економічними, чи іншими чинниками (технологічними, інфраструкту-

рними, географічними і таке інше).  
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Родовищем корисних копалин називається скупчення рудних тіл, близьких за 

складом та технологічними особливостями руд, об’єднаних спільним походжен-

ням і приурочених до однієї локальної геологічної структури, що за кількістю, 

якістю та умовами залягання придатне для промислового використання за наяв-

ного рівня технологічного розвитку суспільства, розробка якого за даної еконо-

мічної кон’юнктури є доцільною (Михайлов та ін., 2007; Михайлов, Курило, 

2014). Площа родовища може складати від перших до десятків квадратних кіло-

метрів.  

V ранг представлений рудними тілами або покладами корисних копалин – 

локальними нагромадженнями природної мінеральної сировини, які виділяються 

як єдині геологічні тіла з певною морфологією і однотипним мінеральним скла-

дом, мають природні границі (які встановлюються або безпосередніми геологіч-

ними методами, або за результатами випробування), приурочені до певного стру-

ктурно-геологічного елементу чи комбінації таких елементів (наприклад, розлом 

або перетин двох чи більше розломів, дайка, ендоконтакт інтрузії, жерловина па-

леовулкану та ін.). 

Рівень організації рудної речовини визначає склад геологорозвідувальних ро-

біт і стадійність їх проведення, оскільки об’єктами ГРР різних стадій є рудні 

структури різних рангів, методика вивчення яких відрізняється на кожній стадії 

ГРР.  

Генетичний тип родовища. В генетичних класифікаціях головною класифі-

каційною ознакою є особливості походження родовищ. Це обумовлює широке 

використання таких класифікацій насамперед з науковою метою. Однією з них 

є запропонована у 1975 р. класифікація П.М. Татаринова, яка включає: 

А. Ендогенні родовища 

I. Власне магматичні 

1.1. Ранньомагматичні (сегрегаційні, акумулятивні) 

1.2. Пізньомагматичні (гістеромагматичні, ефузивні) 

1.3. Лікваційні. 

II. Пегматитові 

III. Карбонатитові 

IV. Постмагматичні 

4.1. Контактово-метасоматичні (скарнові) 

4.2. Гідротермальні 

4.2.1. Помірних і значних глибин – високо-, середньо- і низькотемпературні 

4.2.2. Малих глибин і приповерхневі – високо-, середньо- і низькотемпера-

турні 

V. Ексгаляційні 

Б. Екзогенні родовища 

I. Родовища вивітрювання 

1.1. Уламкові: елювіальні і делювіальні розсипища 

1.2. Залишкові: 

а) родовища кори вивітрювання (глини, каоліни і латерити); 

б) типу залізних шляп (залізисті, марганцеві, гіпсові, галунові шляпи) 
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1.3. Інфільтраційні 

II. Осадові (осадові) родовища 

2.1. Механічні осадові родовища 

а) алювіальні, узбережно-морські розсипи і конгломерати; 

б) перевідкладені осадки тонкодисперсних продуктів вивітрювання. 

2.2. Хімічні осадові родовища: 

а) з справжніх розчинів; 

б) з колоїдних розчинів; 

в) біохімічні 

2.3. Вулканогенно-осадові (осадові) 

В. Метаморфогенні родовища 

I. Метаморфізовані 

II. Метаморфічні 

 

Дещо відрізняється класифікація В.І. Смирнова (табл. 1.1).  
 

Таблиця 1.1. Генетична класифікація родовищ корисних копалин (Смирнов, 1995) 

Серія Група Клас (підклас) 

 

 

Ендогенна 

(магмато-

генна) 

 

Магматична 

Лікваційний 

Ранньомагматичний 

Пізньомагматичний 

Карбонатитова Магматичний 

Метасоматичний 

Комбінований 

 

Пегматитова 

Прості пегматити 

Перекристалізовані пегматити 

Метасоматично заміщені пегматити 

Альбітит-грей-

зенова 

Альбітитовий 

Грейзеновий  

Скарнова Вапняних скарнів 

Магнезіальних скарнів 

Силікатних скарнів 

 

 

Гідротермальна 

Плутоногенний 

Вулканогенний 

Амагматогенний (телетермальний, стратиформний) 

 

Колчеданна 

Гідротермально-метасоматичний 

Гідротермально-осадовий 

Комбінований 

 

 

Екзогенна (се-

дименто-

генна) 

Вивітрювання Залишковий 

Інфільтраційний 

 

 

 

Розсипна 

Елювіальний 

Делювіальний 

Пролювіальний 

Алювіальний (косовий, русловий, долинний, дель-

товий, терасовий, озерний, морський, океанічний) 

Літоральний (озерний, морський, океанічний) 

Гляціальний (моренний, флювіогляціальний) 
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Осадова 

Механічний 

Хімічний 

Біохімічний 

Вулканогенний 

Метаморфо-

генна 

Метаморфізована Регіонально-метаморфізований 

Контактово-метаморфізований 

Метаморфічна - 

 Імпактна  

 

Геолого-промисловий тип родовища. Для практичних потреб гірничоруд-

ної галузі використовують насамперед геолого-промислові класифікації, які та-

кож можуть бути побудовані на різних класифікаційних ознаках: елементному 

складі, морфологічних типах родовищ, технологічних особливостях руд та ін. 

У промисловості та рудній геології всі метали поділяються на кілька категорій 

(груп). Ці групи виділяються досить умовно, без певних чітких меж та класифі-

каційних ознак, але є широко визнаними, і тому їх доцільно дотримуватися у ви-

вченні родовищ як металічних, так і неметалічних корисних копалин. Нами 

прийнята наступна класифікація металічних корисних копалин, яка відповідає 

практиці геологорозвідувальних робіт, що склалася в нашій країні за останні 

роки, хоча існують і інші класифікації:    

Чорні метали – залізо (Fe), марганець (Mn), хром (Cr), титан (Ti), ванадій (V); 

Легкі метали – алюміній (Al), магній (Mg); 

Кольорові метали –мідь (Cu), свинець (Pb), цинк (Zn), нікель (Ni), кобальт 

(Co), молібден (Mo), вольфрам (W), олово (Sn), ртуть (Hg), сурма (Sb), вісмут 

(Bi);  

Благородні метали – золото (Au), срібло (Ag), платина (Pt) і платиноїди: па-

ладій (Pd), осмій (Os)  іридій (Ir),  рутеній (Ru),  родій (Rh);   

Радіоактивні метали – уран (U); 

Рідкісні та рідкісноземельні елементи – берилій (Be), літій (Li), рубідій (Rb), 

цезій (Cs), германій (Ge), тантал (Ta), ніобій (Nb), цирконій (Zr), гафній (Hf), ска-

ндій (Sc), рідкісноземельні елементи: лантан (La), церій (Ce), празеодим (Pr), не-

одим (Nd), прометій (Pm), самарій (Sm), європій (Eu), гадоліній (Gd), тербій (Tb), 

диспрозій (Dy), гольмій (Ho), ербій (Er), тулій (Tu), ітербій (Ib), лютецій (Lu), 

ітрій (Y).  

Що стосується класифікації неметалічних корисних копалин, із урахуванням 

структури гірничохімічної, гірничорудної, металургійної, будівельної та інших 

галузей України виділяються наступні головні геолого-промислові типи (Ми-

хайлов та ін., 2008): 

Каменебарвна сировина: алмаз, бурштин, гагат, кварц, топаз, берил, родоніт, 

мармуровий онікс;   

Гірничохімічна сировина: сірка, фосфатна сировина (апатит, фосфорити), ба-

рит і вітерит, мінеральні солі (кам’яна сіль, давсоніт, калійна сіль, бішофіт), бо-

рна сировина, плавиковий шпат (флюорит), йодобромна сировина; 
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Гірничорудна сировина: графіт, гранат, азбест, тальк, слюда, вермикуліт, пі-

рофіліт. 

Сировина для металургії: флюсова (флюсові вапняки і доломіти, флюорит, 

ставроліт), вогнетривка (кварцити, кварцові пісковики і піски, вогнетривкі 

глини, доломіт, графіт), магнезіальна (магнезит, талькомагнезит), високоглино-

земиста (силіманіт, дистен, андалузит), формувальна (формувальні піски);  

Будівельна сировина: будівельне, декоративне, пиляльне каміння, сировина 

для в'яжучих матеріалів (карбонатні породи, гіпс та ангідрит, опал-кристобалі-

тові породи), цегельно-черепична сировина (глинисті породи), заповнювачі для 

бетонів і розчинів (перліти, пісок і гравій), кварцити і кварцитоподібні пісковики, 

сировина для фарфоро-фаянсової та склоробної промисловості (каолін, польово-

шпатова сировина, кварцова сировина, фарфоровий камінь, воластоніт); сиро-

вина для кам’яного лиття;  

Сировина для мінеральних фарб;  

Агрохімічна сировина: торф і вівіаніт, гіпс та ангідрит, карбонатні породи, це-

оліти, сапропель, глауконіт, сапоніт, інша сировина; 

Форма і геометричні параметри рудних тіл є однією з їх найважливіших 

характеристик, які враховуються під час прогнозування, пошуків і розвідки ко-

рисних копалин, підрахунку запасів і геолого-економічній оцінці. За формою по-

клади твердих корисних копалин поділяються на пласкі, трубчасті і ізометричні, 

а за співвідношенням з вмісними породами – на згідні та січні. 

Пласкі тіла мають значні розміри в довжину і ширину при незначній товщині. 

До пласких тіл належать пласти і жили.  

Пласти – пласкі тіла, відділені від пластів, що залягають вище і нижче повер-

хнями напластування (підошвою і покрівлею). Вони найтиповіші для осадових 

родовищ, вугілля, неметалічних корисних копалин. Основні елементи, які визна-

чають геологічну позицію і розміри пластів – напрям простягання, напрям і кут 

падіння, довжина за простяганням і падінням, товщина пласта (рис. 1.1).  

 

 
Рис. 1.1. Пластове (згідне) залягання корисної копалини (в розрізі). 1 – пачки і шари ко-

рисної копалини, 2 – прошарки породи 



14 

 

 

 

Зазвичай пластові поклади мають велику довжину, яка може сягати десятків 

кілометрів (вугільні пласти Донбасу), за падінням продовжуватися на декілька 

кілометрів (золотоносні конгломерати Вітватерсранду). Вони поділяються на 

крутопадаючі (понад 45о), пологопадаючі (менше 45о) і субгоризонтальні. Тов-

щина пластів може коливатися від ледве помітних пропластків до сотень метрів. 

Так товщина робочих пластів вугілля Донбасу становить 0,45–2,5 м (середня 0,7 

м), а солі в Солікамську досягає 500 м.  

Родовища пластової форми бувають однопластовими і багатопластовими. В 

останньому випадку виділяється продуктивна товща порід, які вміщують серію 

пластів корисних копалин. Багатство продуктивної товщі визначається коефіці-

єнтом продуктивності – відношенням сумарної товщини пластів корисної копа-

лини до загальної товщини товщі.  

Тонкі шари, як правило, не розробляють, тому крім геологічного визначення 

товщини існує промислове визначення – робоча товщина – мінімальна товщина, 

за якої є сенс експлуатувати пласт. Експлуатаційна товщина – сумарна товщина 

корисної копалини і прошарків породи для робочої частини пласта. Корисна то-

вщина – визначається як сума товщин пачок корисної копалини, які добуваються 

при видобутку із пласта.   

Жили – це пластоподібні геологічні тіла в гірських породах, що виникли вна-

слідок заповнення тріщин мінеральними агрегатами (жили виповнення) або ме-

тасоматичного заміщення порід мінеральною речовиною вздовж тріщин (жили 

заміщення). Виділяють прості жили, які представлені поодинокими мінералізо-

ваними тріщинами і складні – мінералізовані пучки тріщин, зон дроблення і ро-

зсланцювання. Основні геометричні елементи, які визначають розміри і умови 

залягання жили – напрям простягання і довжина за простяганням, напрям, кут 

падіння і довжина по падінню, схилення, товщина (рис. 1.2). Довжина жил змі-

нюється в дуже широких межах – від коротких прожилків розміром 1 м і менше 

до жил значної протяжності (наприклад, Мазер-Лоуд у Каліфорнії). За падінням 

деякі жили виклинюються на короткій віддалі від земної поверхні, а інші прос-

тежуються на цілі кілометри в глибину (Садонська жила свинець-цинкових руд 

– 1,5 км, золотоносні кварцові жили Колар в Індії – 3,2 км).  

Породи, які прилягають до тріщини нерідко бувають змінені і мінералізовані 

– такі зони змінених бокових порід створюють ореол навколожильної зміни, який 

іноді містить промислові концентрації цінних компонентів. Прожилки які відхо-

дять від жил в бокові породи називають апофізами.  

Обмежуючі жилу поверхні її контакту з вмісними породами називаються за-

льбандами, які, як правило, мають неправильну форму. Жили можуть зближа-

тися, утворюючи стоншення або повні пережими чи, навпаки, віддалятися, ви-

кликаючи роздуви. 

Схилення – занурення ліній виклинювання жили за її простяганням, кути схи-

лення – кути утворені лініями схилення з лінією простягання.  
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Рис.1.2. Жильне залягання корисної копалини (за А. Фасталович і Н. Петровською) 

А – проста жила, Б – складна жила (крапом показано змінені навколожильні вмісні породи), 

В – елементи залягання жили в точці її виклинювання: α – кут падіння, β – кут схилення, Г – 

комбінація згідного пластового покладу і січної жили в рудному тілі Лебединського родо-

вища золота на Алдані  

1 – архейські граніти, 2 – післяюрські сієніт-порфіри, 3 – кембрійські доломіти, 4 – рудне 

тіло 

 

За морфологією виділяють сідлоподібні, гніздоподібні, вервечкові, камерні, 

опірені і драбинчасті жили (рис. 1.3).  

Сідлоподібна – утворюється при накопиченні речовини в шарнірах складок.  

Гніздоподібна – відносно некрупне локальне скупчення корисної копалини. 

Часто гнізда переходять в ізометричні тіла. Прикладом можуть слугувати рудні 

тіла деяких родовищ золотих, свинець-цинкових, ртутних і інших руд.  

Вервечкова – характеризуються чергуванням в її площині роздувів і пережи-

мів, які іноді переходять в тонкі провідники.  

Камерна жила – відрізняється ще більш різкими роздувами, які в формі круп-

них накопичень ніби нанизані на жильний шов.  

Опірені – відносяться до складних, які заповнюють тріщини скиду або зсуву і 

тріщини оперення, які відходять від неї.  

Драбинчасті – виповнюють поперечні тріщини в пластах або дайках крихких 

порід, які залягають серед більш пластичних утворень.  
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Рис. 1.3. Морфологічні різновиди жил 

1 – сідлоподібна (зображення в перспективі), 2 – гніздоподібна (в розрізі в мінералізованій 

породі), 3 – вервечкова, 4 – камерна,  5 – опірена (а), показана схема тектонічного перемі-

щення по стволу жили і положення паралелепіпеда і еліпса деформації (б), 6 – драбинчаста 

жила 

 

Жильні родовища інколи складені однією жилою, а частіше представлені гру-

пами, пучками, або сімействами жил. Рудні поля таких родовищ називають жи-

льними полями (рис. 1.4), а в разі ізометричної форми – штокверками, які харак-

терні для деяких родовищ міді, молібдену, олова, вольфраму (наприклад, Ганнів-

ська ділянка на УЩ).  
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Рис. 1.4. Форми локалізації жильних рудних тіл 

А – жильне поле вольфрамового родовища Антонова гора: 1 – пісковики, сланці, 2 – граніти, 

3 – жили, 4 – скиди. Б – блок-діаграма штокверку 

 

Лінзи та лінзоподібні поклади за морфологією належать до утворень, перехід-

них між плоскими та ізометричними тілами, характеризуються сочевицеподіб-

ною (лінзоподібною) формою.  

Ізометричні тіла – накопичення мінеральної речовини приблизно рівнове-

ликі в усіх вимірах. Основний елемент, який визначає розміри і форму ізометри-

чних рудних тіл є їх поперечний переріз. До них відносяться штоки, штокверки 

і гнізда, 

Шток – крупний більш-менш  ізометричний поклад суцільної або майже су-

цільної мінеральної сировини. Як приклади можна назвати штоки повареної солі, 

деякі гідротермальні рудні поклади і інші.  

Штокверк становить собою блок гірської породи, пронизаний густою сіткою 

дрібних жил і прожилків та насичений вкрапленістю цінних компонентів. Шток-

верки зустрічаються переважно на рудних об’єктах, наприклад, на відомому зо-

лоторудному родовищі Мурунтау в Узбекистані.  

Гніздо – порівняно невелике за розміром суцільне скупчення рудної корисної 

копалини на родовищах золота, ртуті, хромітів тощо.  

Трубчастий тип особливо характерний для магматичних родовищ. Він вклю-

чає поклади, видовжені в одному напрямку, тобто різноманітні труби, трубки, 

трубоподібні поклади. Морфологія та умови їх залягання визначаються кутом 
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занурення, довжиною вздовж осі та поперечним перерізом (рис. 1.5). Кут падіння 

трубки корисної копалини вимірюється між її віссю та горизонтальною площи-

ною. Він може змінюватись у широких межах: від 90° у вертикальних труб до 0° 

у горизонтальних. Поперечний переріз та довжина за віссю труб також мінливі. 

Наприклад, поперечний переріз алмазоносних трубок змінюється від 100 до 1000 

м. 

 

 
Рис. 1.5. Трубоподібні тіла (за О. Крючковим) 

А – форми і розміри ряду кімберлітових тіл Далдіно-Алакітського району Якутської алмазо-

носної провінції 

1 – масивні кімберліти; 2 – еруптивні брекчії; 3 – туфи і туфобрекчії; 4 – кімберлітові породи 

осадово-вулканогенного походження. Б – елементи залягання трубоподібного тіла. α – кут 

занурення (пірнання) 
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Серед родовищ рідких та газоподібних корисних копалин (вода, нафта, газ, го-

рючий газ) за морфологією виділяються пластові, лінзовидні та масивні поклади 

(Михайлов та ін., 2018).  

Для дослідження умов утворення родовищ і їх практичної оцінки велике зна-

чення має не лише встановлення їх загальної форми і умов залягання тіл, але і 

встановлення ступеня постійності елементів морфології, залягання і концентра-

ції цінних компонентів в контурах покладів. Все це має велике значення для ви-

бору раціональної методики їх розвідки, а також для оцінки ресурсів на попере-

дніх стадіях вивчення рудоносності району.  

Родовища за рівнем морфологічної і якісної витриманості тіл корисних ком-

понентів розділяються на кілька груп. Для цього використовуються методи варі-

аційної статистики, а міра мінливості форми і вмісту цінних компонентів оціню-

ється за коефіцієнтом варіації морфологічних та якісних параметрів тіл корисних 

копалин. Найчастіше виділяють три групи тіл: стійкі, мінливі, вкрай мінливі.   

Мінеральний склад рудних тіл. Тіла корисних копалин складені мінераль-

ними агрегатами. В металічних та деяких неметалічних родовищах виділяють 

мінерали-носії цінних елементів, які називають рудними або цінними мінера-

лами і супутні, так звані «жильні» мінерали, що не мають суттєвого промисло-

вого значення. Серед таких жильних або нерудних мінералів найчастіше зустрі-

чаються кварц, кальцит, польові шпати, барит, глинисті та інші мінерали. Спів-

відношення між ними сильно змінюється для різних родовищ і різних металів. 

Наприклад, в золоторудних родовищах, доля золота по відношенню до кварцу 

складає тисячні долі процента, а багаті руди заліза, навпаки, містять переважно 

мінерали заліза. Вміст металів в різних рудних мінералах, в свою чергу, зале-

жить від їх хімічного складу і змінюється досить суттєво.  

Тіла твердих корисних копалин складені рудами, які можуть бути мономіне-

ральними чи полімінеральними. Мономінеральними є, наприклад, поклади кам'-

яної солі, що складаються з мінералу галіту, поклади сірки, гіпсу, доломіту, деякі 

тіла хромітів і таке інше. Однак руди значної більшості родовищ є полімінераль-

ними, тобто складаються з декількох чи багатьох мінералів. Для корисних копа-

лин, які використовуються повністю (наприклад граніти) поділу на цінні та жи-

льні мінерали зазвичай не проводиться.  

За складом переважаючої частини рудних мінералів виділяються такі головні 

типи руд:  
 оксидні (оксиди і гідрооксиди – залізо, марганець, олово, уран, хром, алюміній);   

 силікатні (нікель, слюда, азбест, тальк);  

 сірчанисті – сульфіди, арсеніди, антимоніди, сполуки вісмуту, телуру, селену (руди 

міді, цинку, свинцю, нікелю);  

 карбонатні (деякі родовища заліза, марганця, магнію, свинцю, цинку);  

 сульфатні (руди барію, стронцію); 

 фосфатні (родовища фосфору);  

 галоїдні (солі і флюорит);  

 самородні (золото, платина, мідь)  
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За складом всієї маси руди, включаючи рудні і нерудні, виділяють кременисті, 

силікатні, карбонатні, сульфатні, сульфідні, оксидні, фосфатні, галоїдні і органо-

генні руди.  

Головні мінерали металічних і неметалічних корисних копалин детально опи-

сані в підручнику «Мінераграфія» (Курило та ін., 2012), і наведені в табл. 1.2 та 

1.3. 
Таблиця 1.2. Найважливіші рудні мінерали типових родовищ металів 

Метал Мінерал Хімічна формула Вміст металу, % 

Залізо Магнетит 

Гематит 

Лімоніт 

Сидерит 

Шамозит 

Fe3O4 

Fe2O3 

Fe2O3·nH2O 

FeCO3 

Fe4Al[Si3AlO10]·[OH]6·nH2O 

72 

70 

48–63 

48 

28–37 

Марганець Піролюзит 

Манганіт 

Псиломелан 

Брауніт 

Гаусманіт 

Родохрозит 

MnO2 

MnO2·Mn(OH)2 

mMnO·MnO2·nH2O 

Mn2O3 

Mn3O4 

MnCO3 

63 

62 

45 

69 

72 

48 

Хром Хроміт FeCr2O4 46 

Титан Рутил 

Ільменіт 

TiO2 

FeTiO2 

60 

32 

Нікель Пентландит 

Нікелін 

Мілерит 

Анабергит 

Гарнієрит 

(Ni, Fe)S 

NiAs 

NiS 

Ni3[AsO4]2·8H2O 

(Ni,Mg)4[Si4·O10][OH]4·4H2O 

24–42 

44 

65 

37 

46 

Кобальт Кобальтин   СоAsS,   

Молібден Молібденіт MoS2 60 

Вольфрам Вольфраміт 

Шеєліт 

(Fe, Mn)WO4 

CaWO4 

60 

64 

Ванадій Ванадиніт 

Патроніт 

Pb5[VO4]3Cl 

VS4 

11 

28 

Мідь Халькопірит 

Борніт 

Халькозин 

Ковелін 

Куприт 

Енаргіт 

CuFeS2 

Cu5FeS4 

Cu2S 

CuS 

Cu2O 

Cu3AsS4 

35 

63 

80 

66 

89 

48 

Свинець Галеніт 

Церусит 

Англезит 

PbS 

PbCO3 

PbSO4 

86 

77 

68 

Цинк Сфалерит 

Смітсоніт 

Каламін 

ZnS 

ZnCO3 

Zn4[Si2O7][OH]2·H2O  

67 

52 

54  

Олово Каситерит 

Станін 

SnO2 

Cu2FeSnS4 

78 

27 

Алюміній Діаспор 

Беміт 

HalO2 

AlOOH 

47 

47 
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Гідраргіліт (гібсит) 

Нефелін 

Al(OH)3 

Na[AlSiO4] 

36 

19 

Магній Магнезит 

Доломіт 

Карналіт 

Бішофіт 

MgCO3 

CaMg[CO3]2 

KCl·MgCl2·6H2O 

MgCl2·6H2O 

29 

13 

9 

12 

Літій Сподумен 

Лепідоліт 

LiAl[Si2O6] 

KLi2Al[Si4O10][F1OH]2 

4 

3,5 

Берилій Берил 

Бертрандит 

Be3Al2[Si6O18] 

Be4[Si2O7][OH]2 

5 

57 

Золото Самородне золото Au 85–96 

Срібло Самородне 

Срібло 

Аргентит 

Ag 

 

Ag2S 

100 

 

87 

Ртуть Кіновар HgS 86 

Сурма Антимоніт Sb2S3 71 

Уран Уранова слюдка 

Карнотит 

Торберніт 

UO2 

K2(UO2)2[VO4]2·12H2O 

Cu(UO2)(PO4)2·12H2O 

74 

63 

52 

Торій Торит 

Монацит 

Th[SiO4] 

(Cl,Th,La)[PO4] 

72 

2–24 

Рідкісні землі Бастнезит 

Паризит 

Лопарит 

(Ce,La)[CO3] F 

Ca(Ce,La)2[CO3]3·F2 

(Ce,Na,Ca)(Ti,Nb)O3 

70 

до 50 

до 19 

 
Таблиця 1.3. Найважливіші мінерали родовищ індустріальної сировини 

Мінерал Хімічна формула 

Галіт NaCl 

Сильвін KCl 

Карналіт KCl·MgCl2·6H2O 

Флюорит CaF2 

Апатит Ca5[PO4]3[F, Cl] 

Барит BaSO4 

Сірка S 

Кварц SiО2 

Графіт C 

Алмаз C 

Каолініт Al4[S4O10] [OH]8 

Польовий шпат (ортоклаз) K[AlSi3O8] 

Хризотил-азбест Mg6[Si4O10][OH]6·H2O 

Мусковіт KAl2[Si3Al10][OH]2 

Флогопіт KMg3[Si3Al10][F,OH]2 

Тальк Mg3[Si4O10] [OH]2 

Гіпс CaSO4·2H2O 

Ставроліт 2Al2O[SiO4] Fe(OH)2 

 

Руди діляться за ступенем концентрації рудних мінералів на багаті (масивні, 

суцільні) і бідні або убогі (вкраплені), за складом переважаючих сполук (силіка-

тні, карбонатні, сульфатні, сульфідні і т. д.), і за генезисом (первинні незмінені, 
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вторинні окислені і т. д.). Для деяких видів корисних копалин розроблено групу-

вання за природними сортами (ґатунками).  

Вміст провідних і супутніх елементів. Родовища корисних копалин є анома-

льним локальним підвищенням концентрацій тих чи інших елементів і їх приро-

дних сполук на фоні їх широкого розсіювання в земній корі. Зрозуміло, що якість 

руд, насамперед вміст основного корисного компоненту прямо впливає на оцінку 

родовища, його запасів і доцільності розробки. За вмістом корисних компонентів 

та особливостями збагачення руди поділяються на багаті, рядові і бідні (табл. 

1.4).   
 

Таблиця 1.4. Характеристика руд за якістю (Погребицкий и др., 1977) 

Руди Провідні якісні 

ознаки 

Якість руд 

Багаті Рядові Бідні 

Залізні  Вміст заліза, склад шлако-

утворювальних домішок, 

збагачуваність, легуючі і 

шкідливі домішки, елеме-

нти-супутники 

Fe 50 % і бі-

льше. Шкідливі 

домішки в ме-

жах кондицій 

Fe 40–50 % 

Легкозбагачу-

вані самофлю-

суючі руди 

Fe < 40 % 

Важкозба-

гачувані 

Титанові 

(корінні) 

Вміст TiO2 ≥10-15 % 7-10 % 5-7 % 

Мідні  Вміст міді, наявність   еле-

ментів-домішок 

3 % 1–3 % 0,5–1 % 

Свинцеві Вміст свинцю 5 % 2–5 % 1–2 % 

Олов’яні  

- жильні 

- штокверки 

 

Вміст олова 

 

5 % 

0,5 % 

 

1–5 % 

0,2–0,5 % 

 

0,2–1 % 

0,1–0,2 % 

Молібденові 

- жильні 

- штокверки 

 

Вміст молібдену 

 

 

0,3 % 

2% 

 

0,5–1,0 % 

0,1–0,3 % 

 

0,1–0,5 % 

0,05–0,1 % 

Золоті Вміст золота Сотні г/т Десятки г/т Одиниці г/т 

Хризотил-

азбест 

Вміст корисної копалини 3 % 

 

2 % 

 

1–2% 

 

Мусковіт 

Флогопіт 

Вермикуліт 

Вміст корисної копалини 

в забійному сирці 

Вміст вермикуліту 

100 кг/м3 

100 кг/м3 

>20 % 

20–100 кг/м3 

50–100 кг/м3 

8–20 % 

3–20 г/м3 

10–50 кг/м3 

3–8 % 
 

Запаси родовища, якими визначається його промислова цінність напряму за-

лежать від геометричних параметрів рудних тіл і вмісту корисних компонентів. 

В одних випадках вміст цінних компонентів в руді вимірюється відсотками, а то 

і першими десятками відсотків, а в інших складає лише грами на тону руди або 

навіть менше (зокрема алмази). З іншої сторони, в родовищах з високими зна-

ченнями вмісту рудних мінералів загальні запаси сягають кількох мільярдів тон, 

а в інших кількість корисного компоненту вимірюється лише кілограмами або ж 

декількома тонами. За запасами родовища поділяються на унікальні, дуже кру-

пні, крупні, середні і дрібні (табл. 1.5).  
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Таблиця 1.5. Градація родовищ корисних копалин за розмірами запасів (Коржнєв та ін., 

2006) 

Корисні копалини Запаси родовищ 

унікальні дуже 

крупні 

крупні середні дрібні 

Нафта і конденсат, млн. т > 10000 300–10000 30–300 10–30 <10 

Природний газ, млрд м3 > 10000 500–10000 30–300 10–30 <10 

Вугілля, млрд. т >50 10–50 1–10 0,1–1 0,05–0,1 

Уран, тис. т >200 50–200 20–50 5–20 <5 

Залізні руди, млрд. т >10 5–10 1–5 0,1–1 <0,1 

Марганцеві руди, млн. т >200 100–200 75–100 25–75 <25 

Хромові руди, млн. т >100 10–100 1–10 0,1–1 <0,1 

Берилій (ВеО), тис. т >50 20–50 5–20 1–5 <1 

Боксити, млн. т > 1000 300–1000 100–300 10–100 <10 

Вольфрам (WO3), тис. т >500 250–500 100–250 30–100 <30 

Кобальт, тис. т >400 50–400 15–50 2–15 <2 

Мідь, млн. т >20 10–20 3–10 0,5–3 <0,5 

Молібден, тис. т >800 300–800 150–300 25–150 <25 

Нікель, млн. т >5 2–5 1–2 0,1–1 <0,1 

Ніобій (Nb2O5), тис. т > 10000 1000–10000 300–1000 100–300 <100 

Тантал (Ta2O5), тис. т >100 50–100 30–50 4–30 <4 

Олово, тис. т: 

- корінні родовища 

- розсипні родовища 

 

>600 

>400 

 

100–600 

50–400 

 

50–100 

15–50 

 

20–50 

5–15 

 

<20 

<5 

Свинець, млн. т >3 2–3 1–2 0,5–1 <0,5 

Цинк, млн. т >10 5–10 1–5 0,5–1 <0,5 

Титан (ТіО2), млн т: 

- корінні родовища 

- розсипні родовища; 

- кори вивітрювання 

 

75-100 

>280 

>50 

 

>50 

10–280 

15–50 

 

10–50 

5–10 

5–15 

 

5–10 

1–5 

1–5 

 

<5 

<1 

<1 

Ванадій (V2О5), тис. т - - >1000 100–1000 <100 

Цирконій (ZrO2), млн. т >10 5–10 1–5 0,1–1,0 <0,1 

TR2O3, тис. т: 

- церієві; 

- ітрієві 

 

>10000 

>500 

 

5000–10000 

300–500 

 

1000–5000 

100–300 

 

100–1000 

10–100 

 

<100 

<10 

Золото, т 

- корінне; 

- розсипне 

 

>2000 

>50 

 

400–2000 

5–50 

 

100–400 

1–5 

 

25–100 

0,5–1 

 

<25 

<0,5 

Срібло, т >25000 5000–25000 2000–5000 500–2000 <500 

Платина, т  >1000 300–1000 100–300 10–100 <10 

Р2О5, млн. т >3500 100–3500 50–100 10–50 <10 

К2О, млн. т >4000 150–4000 50–150 10–50 <10 

Барит, млн. т >20 15–20 10–15 1–10 <1 

Плавиковий шпат, млн. т >10 7–10 5–7 2–5 <2 

 

Крім основного корисного компонента, руди також можуть містити супутні 

компоненти, що можливо використовувати при розробці родовища або при ви-

лученні основного цінного компоненту. Зокрема, використання порід, що перек-
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ривають рудне тіло з поверхні, або відходів пустої породи, може позитивно впли-

вати на економічні показники експлуатації родовищ. За наявності супутніх цін-

них компонентів, руди розглядаються як комплексні і за умови раціональної 

схеми вилучення їх, зиск від розробки таких руд може бути істотним. Наприклад, 

в деяких залізних рудах докембрійських родовищ залізистих кварцитів супутнім 

елементом є золото (до 5 г/т і більше); із комплексних руд карбонатитового ро-

довища Ковдор крім магнетиту і апатиту вилучають баделеїт, флогопіт і верми-

куліт, а із мідно-порфірових і мідно-молібден-порфірових родовищ Південної 

Америки – золото, незважаючи на його порівняно низький вміст (0,1–0,5 г/т).  

Руди родовищ однієї корисної копалини можуть містити різні супутні цінні 

компоненти в залежності від промислового типу родовища. Наприклад, в родо-

вищах урану, крім цього металу можуть бути присутні мідь, золото, ванадій, рі-

дкісні землі, тощо, які відсутні в інших родовищах (табл. 1.6). Тому розробка й 

удосконалювання технологій процесів збагачення з метою комплексного вико-

ристання мінеральної сировини і максимального вилучення корисних речовин з 

руд є важливою і прибутковою справою.  

 
Таблиця 1.6. Типові вмісти та ресурси головних типів родовищ урану і супутні елементи 

Тип родовищ Типові вмі-

сти, 

% U3O8 

Ресурси, 

1000 мт U3O8 

Продукт 

Родовище Район Головний Супутній 

Незгідності-контакту 0,3–4,0 <1–170 >400 U Ni, Au 

Субнезгідності-епіметаморфічні 0,1–0,4 <1–150 >300 U Au 

Жильний 0,1–1,0 <0,1–25 <60 U Ag, Co, Ni, B 

Пісковиковий 0,1–0,4 <5–25 10–150 U V, Cu, Mo, S 

Трубок брекчій обвалу 0,3–1,0 <2,5 <15 U Au, Ag, Cu 

Поверхневий 0,03–0,25 <0,1–3,0 <1–60 U V 

Кварц-уламкових конгломератів 0,03–0,15 <10–100 >250 U, Au Y, REE 

Брекчійових комплексів 0,08 50 (360) - Cu, Au U 

Інтрузивний 0,03–0,1 <0,1–125 125 U, Сu U, Zr 

 

Для промислової оцінки деяких видів корисних копалин має значення також і 

наявність в них шкідливих компонентів, які заважають переробці і викорис-

танню руд. У залізних рудах деяких родовищ нерідко містяться домішки сірки, 

арсену, фосфору та інших, що погіршують якість металу й ускладнюють техно-

логію металургійного процесу. Чим вищий вміст цінних компонентів і чим нижчі 

концентрації шкідливих, тим більша цінність руди. 

Мінеральна сировина може використовуватись для потреб промисловості без-

посередньо, без попередньої переробки, або ж зі збагаченням. Під час збагачення 

відбувається збільшення відносного вмісту металу (чи мінералу) за рахунок від-

ділення мінералів з цінними компонентами від супутніх мінералів, або таких, що 

містять шкідливі компоненти. Після цього збагачені руди надходять на металур-

гійні заводи для виплавки металу, або в інші технологічні схеми.  
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Мінімальні запаси і вміст цінних компонентів, а також допустимий максима-

льний вміст шкідливих домішок в мінеральній сировині за яких можлива експлу-

атація родовищ корисних копалин називаються промисловими кондиціями. Про-

мислові кондиції не є строго визначеними і раз назавжди заданими. По-перше, з 

ростом потреб людства в мінеральній сировині вони змінюється. По-друге, про-

мислові межі вмістів компонентів руди зменшуються завдяки вдосконаленню те-

хніки видобутку і переробки мінеральної сировини. По-третє, промислові конди-

ції на мінеральну сировину різні для різних природних умов знаходження родо-

вищ корисних копалин і визначаються економічними розрахунками. Чим вища 

цінність мінеральної сировини, тим нижчий промисловий кондиційний рівень 

вимог для величин запасів і вмістів корисного компонента в руді.  

Структурно-текстурні особливості руд. Важливою складовою оцінки родо-

вища виступає вивчення структурно-текстурних особливостей його руд, що має 

особливе значення для визначення процесу збагачення і технологічної переро-

бки руд. Текстури і структури мінеральної речовини найбільш систематично ви-

вчені для рудних утворень. 

Текстура руд визначається просторовим взаєморозташуванням мінеральних 

агрегатів, які відрізняються одні від других за формою, розміром, складом та бу-

довою. Текстура може проявлятись в крупному та дрібному планах, а тому роз-

різняють: мегатекстуру (яка вивчається безпосередньо на відслоненні чи в забої 

забій), макротекстуру (яку видно в окремому штуфі чи зразку) і мікротекстуру 

(спостерігається під мікроскопом).  

Серед текстур найбільш типовими є масивні, плямисті, смугасті, прожилкові, 

сфероїдальні, ниркоподібні, дроблення, порожнинна, каркасна, пухка (рис. 1.6).  

 

 



26 

 

 

Рис. 1.6. Деякі типи текстур руд (Михайлов та ін., 2007) 

а) плямиста, б) смугаста, в) крустифікаційна, г) прожилкова, д) кокардова, е) оолітова, є) ко-

ломорфна, ж) брекчієва, з) брекчієподібна, і) фрагменти каркасно-ящичної текстури 

 

Процес формування руди відбувається зазвичай в умовах мінливої геологічної 

і фізико-хімічної обстановки, що відображається на речовинному складі і текс-

турних особливостях руд. Вивчення текстур руд, їх речовинного складу, допома-

гає виявленню не тільки умов рудоутворення, але й еволюції цих умов у процесі 

рудовідкладання, дозволяє простежити зміну тектонічної і геохімічної обстано-

вки в ході цього процесу.  

О.Г. Бетехтін показав, що для кожного з основних генетичних класів родовищ 

корисних копалин – ендогенних, екзогенних і метаморфогенних – характерні 

свої текстури, хоча існують і деякі загальні для всіх трьох класів текстурні особ-

ливості руд. Це залежить від способу утворення мінеральних агрегатів, тобто або 

відбувається відкладання руд одночасно з вмісними породами, або руди виника-

ють внаслідок наступного заповнення в порожнинах раніше утворених порід, чи 

шляхом метасоматичного їх заміщення. 

Масивна текстура зустрічається часто в магматичних родовищах і характерна 

тим, що руда майже суцільно (більше ніж на 75–80 %) складена рудними мінера-

лами і має однорідну будову. 

Вкраплена текстура обумовлена наявністю більш-менш рівномірної вкрапле-

ності рудних мінералів серед маси нерудних. Ця вкрапленість може бути густою,  

середньою й убогою.  

Плямиста текстура характеризується наявністю відособлених скупчень руд-

них мінералів на фоні безрудної складової штуфа, що вже при першій діагнос-

тиці визначається за кольором неоднорідних ділянок.  

Смугаста текстура виникає у тому випадку, коли густі вкраплення рудних 

мінералів чи суцільні їх виділення зосереджені в окремих смугах. 

Жильна і прожилкова текстури характерні для гідротермальних родовищ і 

утворені одним жильним виділенням або декількома взаємопересічними чи 

субпаралельними прожилками. Залежно від розташування прожилків виділяють 

сітчасту текстуру перетину тощо. 

Брекчієва текстура зумовлена наявністю кутоватих уламків бічних порід чи 

раніше утворених мінералів, які цементуються більше пізніми мінеральними аг-

регатами. Якщо уламки набули більш-менш згладженого виду внаслідок впливу 

на них розчинів, що відкладали цементуючий матеріал, то таку текстуру назива-

ють брекчієподібною.  

Коломорфні текстури у вигляді різних натічних, ниркоподібних, зональних і 

інших агрегатів характерні при відкладенні мінеральної речовини з колоїдних 

розчинів.  

Крім зазначених, часто в рудах зустрічаються різні неоднорідні (атакситові) і 

інші текстури. Зокрема, при вивітрюванні родовищ корисних копалин завдяки 

процесам хімічного руйнування мінералів виникають пористі, комірчасті, кір-

кові, землисті та інші текстури, назви яких відображають їх зовнішній вигляд.  
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Для осадових родовищ найбільш типова пластова або шарувата текстури, а 

також конкреційна і конгломератова. Корисні копалини метаморфогенних родо-

вищ зазвичай мають сланцювату і смугасту текстуру, що зумовлено чергуван-

ням однакових за кольором і складом тонких смуг, нерідко вигнутих у дрібні 

складки. Часта серед таких руд гнейсовидна текстура підкреслюється частим 

чергуванням різних за забарвленням і складом мінеральних агрегатів.  

Структура руд визначається формою, розміром і способом стикування міне-

ралів та їх уламків в просторово уособлених агрегатах. Розрізняють макрострук-

туру (в крупнозернистих агрегатах на око) і мікроструктуру (в дрібнозернистих 

агрегатах під мікроскопом).  

Найхарактернішими типами структур є: рівномірнозерниста, нерівномірнозе-

рниста, пластинчата, волокниста, зональна, кристалографічно-орієнтована, тіс-

ного зростання, окаймлення, заміщення, дроблення, коломорфна, сферолітова, 

уламкова (рис. 1.7).  

 

 
Рис. 1.7. Деякі типи структур руд (Михайлов та ін., 2007) 

а) рівномірнозерниста, б) нерівномірнозерниста, в) пластинчата, г) волокниста, д) зональна, 

е) кристалографічно-орієнтована, є) тісного зростання, ж) заміщення, з) дроблення, і) коло-

морфна. 
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Рівномірнозерниста структура відображає розвиток в руді відносно рівнове-

ликих мономінеральних або полімінеральних агрегатів відносно ізометричних 

зерен. При цьому може виділятись кілька видів структур відкладення (гіпідіомо-

рфнозерниста, аллотріоморфнозерниста, сидеронітова, тощо) і декілька видів 

структур перекристалізації (гранобластова, гомеобластова і інші).  

Нерівномірнозерниста структура характерна для ділянок розвитку крупних 

мінеральних зерен серед їх дрібної маси або ж навпаки, наявністю дрібних зерен 

серед крупних кристалів. В цій групі також виділяються структури відкладення 

(порфірова, пойкілітова, емульсійна і інші) і структури перекристалізації (порфі-

робластична).  

Пластинчаста структура виділяється за розвитком всіх чи переважаючої 

маси зерен мономінеральної чи полімінеральної рудної маси пластинчастої фо-

рми.  

Волокниста структура характеризується тонко-нитковидними волокнистої 

будови мінеральними агрегатами, що складають руду.  

Зональна структура вирізняється за зонального чергування смуг мінеральних 

виділень, які виникли внаслідок їх послідовного відкладення або заміщення 

більш ранніх мінералів більш пізніми.   

Кристалографічно-орієнтовані структури спостерігаються у випадку зосере-

дження одного або декількох мінералів по кристалографічних напрямках іншого 

мінералу (по спайності, площинах двійникування, тощо).  

Структури зростання виникають в ділянках глибокого проникнення одних 

мінералів в інші і вирізняються сильно звивистими і клиновидними межами.  

Структури облямування характерні у випадках розвитку облямівок одних мі-

нералів, що розвиваються навколо інших.  

Структури заміщення є звичними для метасоматичного розвитку пізніх міне-

ралів по контурах мінералів, які утворились раніше.  

Структура дроблення зумовлена відкладенням більш пізніх мінералів по ме-

ханічно подроблених мінералах, що утворились раніше.  

Колоїдна структура виникає на різних етапах формування мінералів з колої-

дів.  

Сферолітова структура є типовою для руд, представлених сферолітовими аг-

регатами з променистою чи голковидною будовою окремих мінеральних індиві-

дів.  

Уламкова структура характерна для осадових мінеральних мас, які інколи 

зцементовані або заміщені рудною речовиною.  

 

1.2. Родовища металічних корисних копалин 

 

Металічними, або рудними корисними копалинами називаються мінеральні 

утворення, з яких шляхом переробки добувають різні метали або їхні сполуки, 

використовувані в промисловості. До металічних корисних копалин відносяться 

руди чорних, легких, кольорових, благородних, радіоактивних, рідкісних та рід-
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кісноземельних металів. Вони детально описані в спеціальній літературі (Авдо-

нин и др., 1998; Гурський та ін., 20061; Гурський, 2008; Михайлов та ін., 2007; 

Мінеральні ресурси…, 2020; Семенов, 2001; Смирнов, 1995; Шнюков и др., 1979 

та ін.), тому тут надається дуже стисла характеристика головних типів родовищ, 

базова для цілей їх пошуків і розвідки. 

Родовища чорних металів представлені родовищами заліза, марганцю, 

хрому, титану, ванадію, руди яких використовуються переважно в чорній мета-

лургії для виплавки металу або як легуючі добавки до сталей.  

Родовища заліза. Із залізних руд виплавляється чавун (2,5–4,0 % С), сталь 

(0,2–1,7 % С), залізо (0,04–0,2 % С). Для одержання легованих сталей звичайні 

сталі переплавляються з додаванням марганцю, хрому, ванадію, нікелю, коба-

льту, молібдену, вольфраму, що додають сталям в'язкість, твердість і інші цінні 

властивості. Найголовнішими мінералами залізних руд є магнетит Fе3О4, гематит 

Fе2O3, лімоніт Fе2O3 
. nH2O, гетит FeO . OН, сидерит FеCO3, відповідно промис-

ловими типами залізних руд є магнетитові, гематитові, сидеритові, силікатні 

руди, бурі залізняки і залізисті кварцити. За походженням виділяють ендогенні, 

екзогенні та метаморфогенні родовища. 

 Ендогенні родовища у свою чергу поділяються на власне магматичні, карбо-

натитові, скарнові, гідротермальні і вулканогенно-осадові. 

Власне магматичні родовища заліза представлені титаномагнетитовими й іль-

меніт-титаномагнетитовими рудами, зазвичай пов’язаними з диференційова-

ними масивами ультраосновних та основних порід (Качканарське, Кусинське на 

Уралі, Таберг у Швеції, Телнесс у Норвегії, Тегавус у США та ін.). Рудні тіла цих 

родовищ являють собою зони густої вкрапленості титаномагнетиту, у підлеглій 

кількості присутні зерна магнетиту, ільменіту і шпінелі. Руди характеризуються 

промисловим вмістом заліза, ванадію, іноді титану, низьким вмістом сірки і фо-

сфору. Різновидом власне магматичних родовищ є апатит-магнетитові руди 

(Кіруновара в Швеції). 

Карбонатитові родовища пов’язані з лужно-ультраосновними інтрузивами 

центрального типу, складені переважно вкрапленими і прожилково-вкрапле-

ними перовскіт-титаномагнетитовими й апатит-магнетитовими рудами (Ков-

дорське Росії, Сукулу в Уганді, Дорова в Зімбабве, Люлекоп в ПАР). 

Скарнові родовища утворювались на контактах помірно-кислих інтрузивів 

(гранодіорити, кварцові діорити) з карбонатними, рідше алюмосилікатними по-

родами (Магнітогорське на Уралі, Соколово-Сарбайське в Казахстані, Айрон-

Спринг у США та ін.). Вони представлені пластоподібними покладами, лінзами, 

гніздами суцільних руд і вкрапленістю магнетиту в скарнах різного складу (гра-

натові, піроксен-гранатові, гранат-епідотові, епідот-хлоритові, актинолітові ска-

рни). Вміст заліза в рудах коливається від 20 до 70 %. Нерідко в них зустрічається 

сірка (до 3 %) та кобальт. Великі скарнові родовища відомі на Уралі (гора Маг-

нітна, Благодать, Висока), Казахстані (Соколовське, Сарбайське), Закавказзі (Да-

шкесан), Румунії (Банат), Марокко (Риф) США (Маунт-Айрон) та ін. 

Гідротермальні родовища відносно мало поширені. Виділяються високо- і се-

редньотемпературні родовища. Перші складені магнезіоферритовими рудами, 
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пов'язаними з трапами Ангаро-Ілимського, Ангаро-Канський та інших рудних 

районів Сибірської платформи (Коршуновське, Рудногорське, Нерюндинське, 

Татарське родовища). Рудні тіла мають жилоподібну, лінзоподібну і неправи-

льну форму, складені суцільними, брекчійовидно-вкрапленими та вкрапленими 

рудами. Вміст заліза в рудах – від 25 до 62 %. Їх розподіл контролюється розта-

шуванням зон розломів і  проявами трапового магматизму. 

Середньотемпературні родовища складені сидеритовими рудами, що у вигляді 

жил, пластоподібних тіл залягають переважно серед карбонатних порід. Вміст 

заліза в них складає 27–40 %. В зоні окиснення по сидеритових рудах розвива-

ються потужні бурозалізнякові шляпи, складені в основному лімонітом. Вміст 

заліза в лімонітових рудах збільшується до 40–60 % (Зігерланд в Німеччині, Бо-

кальське на Південному Уралі та ін). 

Вулканогенно-осадові родовища тісно пов’язані з вулканічною діяльністю та 

утворенням пластових покладів на дні водоймищ, що часто залягають серед під-

водних ефузивних утворень. Переважають гематитові та гематит-магнетитові 

руди (Атасуйське і Каржальське в Казахстані, Лан-Діль і Німеччині, Холзунське 

в Росії, Тара-Джебілет в Алжирі). Руди складені гематитом, меншою мірою маг-

нетитом і сидеритом, зустрічаються пірит, арсенопірит, халькопірит, сфалерит і 

галеніт, а серед нерудних мінералів - хлорит, серицит, кварц, халцедон, опал, до-

ломіт, анкерит, апатит. 

Екзогенні родовища представлені осадовими родовищами і залишковими ро-

довищами кори вивітрювання. 

Серед осадових родовищ розрізняють геосинклінальні і платформні родовища. 

Перші представлені гематитовими покладами в теригенно-карбонатних геосин-

клінальних прибережних морських відкладах (Ангаро-Ленський залізорудний 

басейн в Росії).   

Платформні родовища представлені сидерит-гідрогематитовими бобово-оолі-

товими рудами у карбонатно-теригенних покладах (Керченський залізорудний 

басейн в Україні). Тут рудні шари приурочені до мульд і прогинів (Камиш-Буру-

нська, Ельтигенська та ін.). Вміст заліза складає 20–51 %, марганцю – 0,1–11,0 

%, фосфору 0,4–1,5 %. Виділяють руди коричневі (гідрогетитові) і тютюнові (гі-

дрогетит-лептохлорит-нонтронітові).  

Залишкові родовища кори вивітрювання представлені двома типами – залізних 

шляп і латеритів. Перші формуються в зонах окиснення сидеритових і скарново-

магнетитових руд, де сидеритові руди переходять у гідрооксиди заліза (гетит, 

гідрогетит, гідрогематит), а скарново-магнетитові – у мартит-гідрогематитові 

руди. 

Залізисті латерити утворювалися при вивітрювання ультраосновних порід  в 

умовах тропічного клімату. Вони складені плащеподібними скупченнями гідро-

ксидів заліза (лімоніту) верхньої охристої зони серпентинізованих дунітових і 

перидотитових масивів (Моа-Бей і Майарі на Кубі, Конакрі в Гвінеї, Кімперсай-

ська група на Уралі). 
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Метаморфогенні родовища є найважливішим типом залізорудних родовищ, 

на які припадає понад 70 % світових запасів і видобутку залізних руд. Вони пред-

ставлені докембрійськими товщами смугастих залізистих кварцитів і пов’яза-

ними з ними стовпо- і пластоподібними покладами багатих мартитових, гемати-

тових і магнетитових руд. Залізисті кварцити – це порівняно бідні руди з вмістом 

заліза 25–40 %. У багатих рудах вміст заліза складає 50–70 % при незначному 

вмісті шкідливих домішок – сірки і фосфору. Головними мінералами залізистих 

кварцитів є кварц, магнетит, гематит, кумінгтоніт, біотит, хлорит, іноді сидерит, 

лужні амфіболи і піроксени. Найбільші залізорудні басейни цього типу розмі-

щені в США (оз. Верхнє), Індії (Сінгбум), Бразилії (Ітабіра), Австралії (Айрон-

Ноб), Росії (Курський басейн), Україні (Кривий Ріг). 

Криворізький залізорудний басейн є основною рудоносною структурою Укра-

їни. Він складений осадовими і вулканогенно-осадовими глибоко метаморфізо-

ваними утвореннями палеопротерозою криворізької серії, яка включає наступні 

світи (знизу): новокриворізька, скелюватська, саксаганська, гданцевська і перек-

риваючу її глеюватську світу (рис. 1.8). Основною продуктивною товщею залі-

зорудного басейну є саксаганська світа, в розрізі якої беруть участь сім залізис-

тих горизонтів товщиною від 20 до 145 м, складених магнетитовими, силікат-

магнетитовими, магнетит-силікатними, магнетит-карбонатними, магнетит-кар-

бонат-силікатними, карбонат-магнетитовими, карбонат-силікат-магнетитовими, 

карбонат-силікатними, гематит-магнетитовими кварцитами, а у зонах гіперге-

незу – мартитовими, дисперсногематит-мартитовими, гематит-мартитовими ру-

дами. Прошарки залізних руд зустрічаються і у гданцевській світі.  

  

 
Рис. 1.8. Розріз Криворізького залізорудного району (Михайлов та ін., 2007) 

Світи: 1–2 – глеюватська: метапісковики, конгломерати (1), сланці біотитові (2), 3 – гданцев-

ська; 4 – саксаганська: залізисті  (а), сланцеві горизонти (б); 5 – скелюватська; 6 – новокриво-

різька, 7 – граніти і мігматити; 8 – розломи: Західний (1), Тарапаковський (2), Саксаганський 

(3), Східний (4) 
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Виділяється декілька геолого-промислових типів руд: саксаганський, інгуле-

цький, першотравневний (багаті руди з вмістом заліза 46 % і більше); скелю-

ватський, правобережний, верхівцевський, білогородський (бідні руди з вмістом 

заліза 20–45 %). Основні залізорудні родовища басейну: Інгулецьке, Скелю-

ватське, Валявкинське, Новокриворізьке, Аннівське, Петрівське, Жовторічен-

ське, Артемівське, Велика Глеюватка, Первомайське та ін. 

Родовища марганцю. Марганцеві руди в основному використовуються в ме-

талургії для одержання спеціальних сортів сталей, а також в хімічній і електро-

технічній промисловості, зокрема, для виробництва марганцево-цинкових галь-

ванічних елементів. Найважливішими мінералами марганцю є піролюзит МnО2, 

брауніт Мn2О3, манганіт МnO2Мn(OН)2, псиломелан МnO . МnO2 nH2О, родохро-

зит МnCO3, родоніт (Мn, Са) SiO3. Головними промисловими типами руд є окси-

дні, карбонатні, силікатні, оксидно-карбонатні і окисненні руди, а головними ти-

пами родовищ є осадові, залізо-марганцеві конкреції дна океанів, вулканогенно-

осадові, вивітрювання, метаморфогенні.  

Осадові родовища марганцевих руд мають найбільше промислове значення, 

представлені родохрозит-псиломелан-піролюзитовими покладами серед оліго-

ценових прибережно-морських і лагунових відкладів (Нікопольський басейн в 

Україні, Чіатурське родовище в Грузії, Оборище в Болгарії).  

Наприклад, Нікопольський басейн включає ряд родовищ (Великотокмацьке, 

Марганецьке, Нікопольське, Федорівське), в субширотній полосі довжиною 250 

км, шириною 5 км. Рудний шар товщиною в середньому 2,0–3,5 м залягає майже 

горизонтально серед нижньоолігоценових піщано-алеврито-глинистих покладів 

(рис. 1.9). 

 
Рис. 1.9. Будова рудного пласта в південній стінці Олександрiвського кар’єру (А), і в 

траншеї Богданiвського кар’єру (Б) (Михайлов та ін., 2007) 

1 – пісок; 2 – глина; 3–9 – марганцева руда окисна, шматкувато-землиста (3), шматкувато-

землиста, присуховидна (4), конкрецiйно-землиста (5), п’езолiто-землиста (6), суцільна (7), 

оолітова, зцементована карбонатним цементом (8); карбонатна (9) 
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Величезна кількість осадових марганцевих руд зосереджено в залізо-марган-

цевих конкреціях, що вистилають великі площі дна Тихого, Атлантичного й Ін-

дійського океанів. Їх запаси складають 2,5.1012 т, що в сотні разів перевищує су-

марні запаси всіх родовищ континентів. До того ж запаси цих руд щорічно зрос-

тають на 10 млн т. у зв'язку із сучасними процесами опадонакопичення. 

Вулканогенно-осадові родовища марганцю приурочені до областей інтенсив-

ного прояву підводного вулканізму, що характеризується нагромадженням лав і 

туфів з підлеглою кількістю осадових порід (Атасуйське родовище в Казахстані, 

Калахарі в Південній Африці). Вони тісно пов’язані з кременистими, карбонат-

ними і магнетит-гематитовими породами і рудами. Надходження Mn, Fe, SiO2, 

Cu, Zn, Pb, Ba, Ge і інших компонентів в осади пов'язано з поствулканічною дія-

льністю підводних вулканів. 

Родовища вивітрювання (марганцеві шляпи) утворюються по марганцевміс-

них метаморфізованих силікатних і карбонатних породах, представлені серіями 

невеликих пластів і лінз піролюзит-псиломеланових високоякісних руд (Порож-

нинське в Єнісейському кряжі, Караджал в Казахстані та ін.). Виділяють залиш-

кові (Мванда в Габоні, Нсута в Гані, Грут-Айленд в Австралії) і інфільтраційні 

родовища (трансваальська серія ПАР).   

Метаморфогенні родовища пов'язані з марганцевмісними протерозойськими 

силікатними породами – гондитами і кодуритами. Гондити складені кварцом, 

спесартином, браунітом, гаусманітом і родонітом. Кодурити складаються з калі-

євого польового шпату, спесартину й апатиту. Вони перешаровуються з марму-

рами, кварцитами і сланцями. Гондити і кодурити поширені на великих площах 

у сотні квадратних кілометрів. Довжина марганценосних покладів досягає 3–8 

км, товщина 3–60 м, середній вміст марганцю 10–20 %. Найбільші родовища ві-

домі в Індії і Бразилії. 

Родовища хрому. Хром використовують у феросплавному виробництві, вог-

нетривкій, скляній та хімічній галузях, на транспорті, в будівництві, електриці. 

Найважливішими мінералами хромових руд є хроміти і хромшпінеліди – міне-

рали підкласу складних оксидів, тверді розчини магнезіальних і залізистих різ-

новидів хроміту, шпінелі, герциніту, магнетиту і ульвошпінелі із загальною фо-

рмулою (Mg,Fe2+)(Cr,Al,Fe3+,Ti)2O4, які утворюють ізоморфний ряд від край-

нього магнезіального члену магнезіохроміту MgCr2О4 до крайнього залізистого 

члену хроміту – FeCr2O4. Склад хромітів (%): Сr2О3 – 18–65, MgО – до 16, FeO - 

до 18, Fе2О3 – до 30, А12О3 – до 33. 

Промислові родовища хрому представлені магматичними (ранньо- і пізньома-

гматичними) і розсипними (елювіально-делювіальними і узбережно-морськими) 

родовищами. 

Ранньомагматичні родовища розміщуються в розшарованих гіпербазитових 

масивах. Наприклад, Бушвельдський масив у ПАР складений численними гори-

зонтами основних і ультраосновних порід, що мають товщину від декількох са-
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нтиметрів до декількох метрів. Родовища хромітів приурочені до двох рудонос-

них шарів. Поклади вкраплених і масивних руд мають форму рівноцінних про-

шарків, елементи залягання яких збігаються з розшаруванням вмісних порід. 

Пізньомагматичні родовища хромітів приурочені переважно до серпентинізо-

ваних дунітів, рудні тіла мають форму жил і лінз (Кемпірсайський масив на 

Уралі, родовища Албанії, Греції, Ірані та ін.).  

Елювіально-делювіальні розсипи хромітів утворюються у зв’язку з руйнуван-

ням корінних руд і, як правило, складені розсіяними кристалами і уламками хро-

міту серед пухкої лімонітової маси (Камагуей на Кубі, Нова Каледонія, оточення 

Великої Дайки Зімбабве).   

Узбережно-морські розсипи представлені так званими «чорними» пісками су-

часних пляжів і заглиблених морських терас (Тихоокеанське узбережжя США).  

Родовища титану. Титан використовують в легких високоміцних сплавах для 

авіації, аерокосмічних апаратів, в галузі оборони, суднобудування, виготовлення 

медичних приладів. Головними промисловими мінералами титану є рутил ТіО2 і 

ільменіт FеTiO3. Головними геолого-промисловими типами титанових родовищ 

є магматичні, залишкові в корах вивітрювання, вулканогенно-осадові, метамор-

фогенні і розсипні. 

Магматичні родовища приурочені до базит-ультрабазитових комплексів до-

кембрійських щитів і палеозойських складчастих областе, вони представлені іль-

меніт-магнетитовими і ільменіт-титаномагнетитовими родовищами (Кусінське 

на Уралі, Малотогульське в Саянах); гематит-ільменітових руд (Лак-Тіо в Ка-

наді), ільменіту (Теллнес у Норвегії, Тегавус у США), титаномагнетитових руд 

(Панжихуа в Китаї), ванадійвмісними титаномагнетитовими (Магнет-Хейс, Бу-

швельдський комплекс в ПАР), лопаритоносними нефеліновими сієнітами (Ло-

возерський масив на Кольському півострові). 

Залишкові родовища в корах вивітрювання представлені анатазовими ру-

дами в корах вивітрювання карбонатитових комплексів (Тампіра, Салітре, Ката-

лао в Бразилії); рутил-ільменітовими рудами кір вивітрювання метаморфічних 

порід (Кундибаївське в Казахстані), ільменітовими(Володарськ-Волинський га-

бро-анортозитовий масив в Україні). 

Вулканогенно-осадові родовища представлені скупченнями ільменіту у туфо-

генно-осадових породах (Нижній Мамон в Росії). 

Метаморфогенні родовища утворюються в результаті метаморфізму древніх 

титановмісних порід: докембрійських сланців (Харворд у США, Плюмо-Ідальго 

в Мексиці), амфіболітів (Кузнечихинське на Уралі, Отанмякі у Фінляндія); рути-

лоносних еклогітів (Шубинське на Уралі), похованих лейкоксенових розсипів 

(Ярегське на Тимані). 

Розсипні родовища представлені ільменіт-рутил-цирконієвими розсипами 

прибережно-морського або континентального походження (Річард-Бей, Намаква 

у ПАР; Енібба, Кейпел, Куулджасуз в Австралії; Трейл-Рідж у США; Чаввара, 

Оском в Індії). В Україні прибережно-морські розсипи поширені у покладах па-
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леогену Придніпровської розсипної зони (Малишевське, Зеленоярське, Тарасів-

ське), а континентальні розсипи ільменіту поширені в пролювіально-алювіаль-

них і елювіальних утвореннях Іршанської групи родовищ (рис. 1.10). 

 

 
Рис.  1.10. Розсипні родовища титану і цирконію України (Михайлов та ін., 2007) 

Родовища: 1 – Малишевське (Самотканське), 2 – Тарасівське, 3 – Краснокутське, 4 – Вов-

чанське, 5 – Зеленоярське, 6 – Воскресенівське, 7 – Іршанська група родовищ, 8 – Паромів-

ське, 9 – Стремигородське, 10 – Кропивенське, 11 – Юріївське, 12 – Федорівське, 13 – Джа-

рильгецьке, 14 – Азовське, 15 – Яструбецьке, 16 – Мазурівське 

 

Родовища ванадію. Ванадій застосовується в чорній і кольоровій металургії, 

для виготовлення високоміцних низьколегованих сплавів для авіації, космосу, 

ядерних реакторів, в хімічній, поліграфічній та інших галузях, як каталізатор при 

крекінгу нафти тощо. Ванадій зазвичай одержують попутно з комплексних руд 

при видобуванні заліза, титана, урану й інших компонентів. Основною сирови-

ною для виробництва ванадію служать титаномагнетитові і магнетит-ільменітові 

руди магматичних родовищ, але відомі родовища вивітрювання, розсипні і оса-

дові родовища.  

 Магматичні родовища представлені масивами анортозитової формації (Лак-

Тіо в Канаді, Тегавус в США, Стремигородське в Україні), формації диференці-

йованих габрових і норитових інтрузій (Бушвельдський комплекс), габро-пірок-

сеніт-дунітової формації (Качканарське на Уралі). 

Родовища вивітрювання представлені зонами окиснення поліметалічних ро-

довищ (Берг-Аунас, Тсумеб-Абенаб у Намібії; Брокен-Хілл у Замбії), як правило, 
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це невеликі за запасами родовища, складені окисненими рудами що містять це-

русит, смітсоніт, малахіт, азурит, англезит і мінерали ванадію – деклуазит, куп-

родеклуазит і ванадиніт. 

Розсипні родовища. Великі узбережно-морські розсипи ванадійвмісних тита-

номагнетитових пісків відомі в Новій Зеландії (запаси близько 800 тис т з вміс-

том 0,7 % V2O5), Австралії, Росії, Україні. 

Осадові родовища представлені пластами пермських фосфоритів Скелястих 

гір (США) з високими концентраціями ванадію (до 0,22 %); мезозойськими те-

ригенними породами плато Колорадо (США), де вміст V2O5 сягає 1,7 %, міді – 

0,5 %, урану – до 0,34 %.  

Крім того промислові концентрації ванадію зафіксовано у високосірчанистих 

нафтах Венесуели, Ірану, Урало-Волзької провінції; в асфальтитах (родовище 

Мінас-Рагра в Перу; в ряді осадових родовищ залізних руд (Лотарингський, Ке-

рченський басейни), в бокситах (Італія, Індія), вугілля (Велика Британія, США).   

Родовища легких металів представлені родовищами алюмінію і магнію. 

Родовища алюмінію. Алюміній широко використовується в автобудуванні, 

космічній техніці, виробництві сплавів, електротехнічній промисловості для ви-

готовлення дроту високовольтних ліній електропередач, обмотки двигунів і тра-

нсформаторів, кабелю, конденсаторів і багатьох інших виробів, а також в транс-

порті, будівництві, електриці, як пакувальні матеріали. Найважливішою рудою 

на алюміній є боксити, що складаються з діаспора, беміту А12О3-Н2О і гідраргі-

літу А12О3
.3Н2О, менше значення мають осадові платформні і геосинклінальні 

родовища, нефелінові та алунітові руди. 

Родовища бокситів представлені переважно залишковими латеритними родо-

вищами, які утворилися при інтенсивному хімічному вивітрюванні алюмосилі-

катних порід в умовах тропічного і субтропічного клімату. Найбільш сприятли-

вими материнськими породами для формування латеритних родовищ є породи з 

вмістом Al2O3 не менш ніж 15–20 %, SiO2 < 15 % та невеликою кількістю заліза. 

Сприятливими факторами для утворення латеритів є також рівнинний та слабо-

горбкуватий рельєф поверхні, достатня пористість порід, наявність рослинного 

та бактеріального світу. Більша частина латеритних родовищ розташована на 

древніх платформах в межах щитів, антекліз на  території Західної Африки (Фріа, 

Кіндія, Боке в Гвінеї), Південної Америки, Індії (Геліконда, Джарела, Мадхья-

Прадеж), Австралії. В Україні цей тип представлений Високопольським родови-

щем (рис. 1.11). Поклади латеритних бокситів, як правило, мають пласто- і лін-

зоподібну форму, потужність від перших метрів до 10–15 м і більше. 
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Рис. 1.11. Геологічний розріз Високопольського родовища (Михайлов та ін., 2007) 

1 – амфіболіт; 2 – гiдрохлорит-каолiнiтова порода за амфіболітом; 3 – гетит-гібситова порода 

за амфіболітом (залишкові боксити); 4 – осадові пiщано-глинистi породи; 5 – мергелі, піски, 

глини; 6 – піски й глини глауконітові 

 

Осадові платформні родовища розташовані головним чином в межах Схід-

ноєвропейської, Китайської та Північноамериканської платформ, де приурочені 

до западин між виступами давніх порід – континентальних водоймищ, до пери-

ферійних частин синекліз, а також до ерозійно-тектонічних котловин. Джере-

лами глинозему були підняті ділянки поверхні, складені алюмосилікатними по-

родами. Накопичення бокситового матеріалу відбувалося в річкових, озерно-бо-

лотних, лагунних басейнах, завдяки чому в рудоносній товщі переважають тери-

генні відклади. До платформного типу належать також бокситові родовища, 

пов’язані з вугленосними товщами. 

Осадові геосинклінальні родовища утворилися в прибережно-морських умо-

вах і пов’язане з карбонатними і карбонатно-сланцевими формаціями, розвину-

тими в середніх і крайових частинах геосинклінальних прогинів, в зонах прими-

кання їх до платформ. Відкладення бокситів пов’язане з перервою в седиментації 

карбонатних товщ, боксити залягають на надзвичайно нерівній закарстованій по-

верхні підстеляючих вапняків. Карстові утворення являють собою пастки, спри-

ятливі  для накопичення бокситів і збереження їх від подальшого розмиву. Родо-

вища цього типу широко розповсюджені в Росії (Червона Шапочка, Новоприс-

танське, Бердське, Обухівське), Греції, Південній Франції, Угорщині (Халімба), 

Югославії (Никшич), на Ямайці. 

Нефелінові руди також можуть бути джерелом алюмінію. Вони пов’язані з лу-

жними масивами і штоками протерозойського і палеозойського віку, з якими та-

кож часто пов’язане рідкіснометальне і рідкісноземельне зруденіння (Хібіногор-

ські апатит-нефелінові родовища Кольського півострова, сієніти Гарячегорсь-

кого та уртити Кия-Шалтирського родовищ в Кузнецькому Алатау, Мазурівське 

родовище в Приазов’ї).  

Алунітові руди пов’язані з молодим вулканізмом, виникають в результаті дії 

сірчаних термальних вод і газів на кислі вулканіти (Фань-Шань в Китаї, Заглик-

ське в Азербайджані, Берегівське і Біганське в Закарпатті).   
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Родовища магнію. Магній використовується в металургії, хімічній промисло-

вості, піротехніці, військовій техніці, електроніці, медицині, будівництві, сільсь-

кому господарстві, у виробництві легких конструктивних матеріалів і сплавів, в 

літако- та ракето-будуванні, виробництві деяких вузлів ядерних реакторів, авто-

мобілів. Найважливішими мінералами магнію є магнезит MgСО, брусит 

Mg(ОН)2, доломіт СаMg[СО3]2, карналіт KCl·MgCl2·6H2O, бішофіт MgCl2·6H2O, 

кізерит MgSO4·H2O, каїніт KCl·MgSO4·3H2O, епсоміт MgSO4·7H2O, полігаліт 

2CaSO4·K2SO4·MgSO4·2H2O, лангбейніт K2SO4·2MgSO4. Найважливішим гео-

лого-промисловим типом магнієвих руд є родовища викопних солей, а також ро-

довища соляних джерел і природних розсолів, сучасні соляні родовища, гідроте-

рмальні метасоматичні родовища кристалічного магнезиту та ін. 

Родовища викопних солей представлені пластоподібними покладами, што-

ками, куполами, тілами складної форми, приурочені крайових прогинів, синек-

ліз, западин, синкліналей палеозойського і мезокайнозойського віку, складені га-

логенними формаціями, якими сформовані великими соленосними басейнами 

(пермський Верхньокамський в Передураллі, верхньодевонський Прип’ятський 

в Білорусі, нижньопермський Слов’яно-Артемівський в Україні, Саскачевансь-

кий в Канаді, Штасфуртський в Німеччині). Для цього типу родовищ характер-

ний розвиток соляних штоків і діапірів, які часто проривають породи покрівлі.   

Родовища соляних джерел і природних розсолів утворюються шляхом вилу-

говування магнезіальних солей підземними водами з викопних родовищ або ж з 

соленосних гірських порід, представлені  солоними водами, які виходять на по-

верхню (соляні джерела Слов’яно-Артемівського басейну), а також розсолами, 

видобуток яких здійснюється методом підземного розчинення за допомогою све-

рдловин (Верхньокамський соляний басейн). 

Сучасні соляні родовища представлені морськими і озерними басейнами, де 

концентрація розчинених солей перевищує 3,5 % (затока Кара-Богаз-Гол в Ка-

захстані, Сиваш в Україні, озера Ельтон і Баскунчак в Поволжі, Велике Солене 

озеро в США). 

Гідротермальні метасоматичні родовища кристалічного магнезиту утво-

рюються при метасоматичному заміщенні доломітів або вапняків магнезіаль-

ними розчинами (родовища Трибен, Радентейн в Австрії, Саткинська група ро-

довищ Уралу, Савінське, Онатське родовища в Іркутській області. 

Родовища кольорових металів. До цієї групи відносяться родовища металів, 

руди яких використовуються в кольоровій металургії: мідь, свинець і цинк, ні-

кель і кобальт, олово, вольфрам, молібден, вісмут, сурма, ртуть. 

Родовища міді. Мідь широко використовується в електротехніці, машинобу-

дівному комплексі, будівництві, військовій справі, для виготовлення різноманіт-

них приладів і обладнання, художніх виробів, монет тощо. Найголовнішими мі-

нералами міді є: самородна мідь Сu, халькопірит СuFeS2, борніт Сu5FеS4, халь-

козин Сu2S, ковелін CuS, бляклі руди (тенантит 3Cu2S
.As2S3 і тетраедрит  3Cu2S . 

Sb2S3), куприт Сu2О, тенорит СuO, малахіт СuCO3 
. Сu(OН)2 і ін. Головні геолого-

промислові типи родовищ міді та їх стисла характеристика наведені в табл. 1.7. 
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Табл. 1.7. Геолого-промислові типи родовищ мідних руд (Михайлов та ін., 2007) 

Гене-

тичні 

групи 

Геолого-про-

мислові 

типи 

Характеристика руд-

них тіл (потужність) 

Промислові і мінеральні типи 

руд 

Вміст  

міді 

% 

  

Магма-

тична 

Мідно-ні-

келевий 

Згідні пластові поклади, 

лінзо- і жилоподібні 

тіла (десятки метрів) 

Мідно-нікелеві масивні, брекчієві, 

прожилково-вкраплені; пентландит-

халькопірит-(кубаніт)-піротинові 

0,2–

3,5 

Залізо-мід-

ний в габ-

роїдах 

Лінзоподібні зони про-

жилково-вкраплених 

руд  (десятки метрів) 

Залізо-мідні; борніт-халькопірит-

титаномагнетитові з апатитом 

0,5–

1,5 

Карбо-

нати-

това 

Карбонати-

товий 

Трубоподібні і шток-

веркові 

Залізо-мідні прожилково-вкрап-

лені; халькопірит-борніт-магнети-

тові з апатитом 

0,5–

0,9 

Скар-

нова 

Скарновий Пласто- і стовпоподібні Залізо-мідні гніздові, прожилково-

вкраплені; борніт-халькопірит-пі-

рит-магнетитові 

1,5–

5,0 

   

Гідро-

терма-

льна 

Мідно- і мі-

дно-молібден-

порфіровий 

Штокверки площею 

0,2–2,0 км2   

Молібден-мідно-порфірові прожи-

лково-вкраплені; молібденіт-халь-

копірит-піритові 

0,3–

1,5 

Кварцово-

сульфідний 

(жильний) 

Жили і жильні зони (1–

10 м) 

Мідні, свинцево-цинково-мідні гніз-

дово-жильні, прожилково-вкрап-

лені; халькопірит-піритові, галеніт-

сфалерит-халькопірит-піритові 

1,5–

6,0 

Самород-

ної міді 

Пластоподібні (1–10 м) Самородно-мідні прожилково-

вкраплені; халькопірит-борніт-са-

мородно-мідні 

1,0–

2,5 

Колче-

данна 

Мідно-кол-

чеданний 

Пласто-, лінзоподібні 

(до 200 м) 

Мідні, цинково-мідні масивні і прожи-

лково-вкраплені; халькопірит-піри-

тові, сфалерит-халькопірит-піритові 

1,0–

4,0 

Страти-

формна 

Мідистих 

пісковиків  

Пластові і стрічкоподі-

бні поклади (до 30 м) 

Мідні смугасті і вкраплені; халько-

пірит-борніт-халькозинові 

1,0–

6,0 

 

Найважливіше значення з них мають такі геолого-промислові типи: мідно- і 

мідно-молібден-порфіровий (62 % підтверджених запасів), мідно-колчеданний і 

колчеданно-поліметалічний (8 %), стратиформний в мідистих пісковиках і слан-

цях (23 %); другорядне значення мають скарновий (3 %), мідно-нікелевий маг-

матичний (2 %), жильний кварцово-сульфідний (1 %), міднорудний карбонати-

товий (1 %), залізо-мідний в габроїдах (0,3 %). 

Мідно- і мідно-молібден-порфірові родовища утворюються в тісній асоціації 

з субвулканічними інтрузіями помірно-кислих гранітоїдів - граніт-порфірів, гра-

нодіорит-порфірів, діоритів, ендо- і екзоконтакти яких інтенсивно змінені гідро-

термальними процесами (родовища Коунрад в Казахстані, Каджаран у Вірменії, 

Чукикамата в Чилі, Токепала в Перу та ін.). Руди являють собою тонку мережу 

кварцових і кварц-польовошпатових прожилків товщиною до перших сантимет-

рів, що містять пірит і халькопірит, рідше молібденіт, борніт, бляклі руди, гале-

ніт, сфалерит, магнетит і гематит.  

Мідно-колчеданні родовища утворюються на ранніх стадіях розвитку геосин-

кліналей у субмаринних умовах у тісній асоціації з вулканогенними породами 
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основного і кислого складу, як правило, контролюються локальними вулканіч-

ними структурами (родовища Ріо-Тінто в Іспанії, Кід-Крик у Канаді, Бессі в Япо-

нії та ін.). Рудні тіла мають форму згідних пластових покладів і лінз, неправиль-

них жил, штокверків і штоків. Перші зазвичай складені масивними і шаруватими 

рудами, другі - прожилково-вкрапленими рудами. Виділяється два типи руд: ву-

лканогенно-осадові, що утворилися осадовим шляхом, і вулканогенно-метасома-

тичні, що утворилися в результаті заміщень вмісних порід сульфідами. Колче-

данні руди складені в основному сульфідами заліза (80–90 %) – піритом, піроти-

ном, марказитом, з якими тісно асоціюють халькопірит, сфалерит, бляклі руди, 

борніт, галеніт, магнетит, гематит. Вмісні породи  зазвичай змінені з боку лежа-

чого боку рудних покладів і перетворені в піритизовані кварц-серицитові, кварц-

хлоритові й інші метасоматити.  

Скарнові родовища міді утворюються на контакті помірно кислих гранітоїдів 

- гранодіоритів, плагіогранітів і плагіосієнітів з вапняками (Саякське в Казах-

стані, Тур’їнська група на Уралі, Кліфтон і Бісбі в США, Долорес у Мексиці і 

ін.). Рудна мінералізація (халькопірит, піротин, пірит і магнетит) розвивається 

після утворення вапняних скарнів гранат-піроксенового складу, накладаючись 

на них і утворюючи серед них лінзи, гнізда і стовбуваті поклади. 

Стратиформні родовища представлені великими покладами мідистих піско-

виків (Удоканське в Сибіру, Джезказганське в Казахстані) і мідистих сланців 

(Мансфельд у Німеччині). Характерними є шарувате залягання, згідне з  вміс-

ними теригенно-осадовими товщами, широкий площинний розвиток, ритміч-

ність і багатоярусність будови рудних покладів, простий мінеральний склад руд, 

наявність у них шаруватих текстур, кореляція концентрації металів з органічним 

вуглецем. Все це свідчить про осадово-гідротермальний генезис стратиформних 

родовищ. 

Інші геолого-промислові типи родовищ міді мають підпорядковане значення, 

треба лише відзначити самородно-мідний тип, пов'язаний з базальтоїдами, найя-

скравішим представником якого є низка родовищ озера Верхнього в Канаді і 

США. Справа в тім, що і в Україні подібні прояви відомі у Волинському мідно-

рудному районі, вовни пов’язані з рифейськими платобазальтами, але їх проми-

слове значення не доведено. 

Родовища свинцю і цинку. Свинець широко використовують у свинцевих і 

літієвих акумуляторах, виробництві термоелектрогенераторів і термоелектрич-

них холодильників тощо; цинк – для оцинкування поверхні стальних і чавунних 

виробів, виготовлення сплавів (латунь, бронза, мельхіор), акумуляторних бата-

рей, листів, труб, автомобільних шин, білил, типографських шрифтів тощо. Ці 

метали формують комплексні родовища так званих поліметалічних руд. Найва-

жливішими мінералами цих руд є галеніт PbS, сфалерит ZnS, буланжерит 

Pb5Sb4S11, джемсоніт Рb4FеSb6S14, церусит РbСО3, англезит РbSO4, смітсоніт 

ZnCO3. Головними геолого-промисловими типами поліметалічних родовищ є 

(Смирнов, 1995): 
 скарнові, які формуються за рахунок біметасоматичних процесів на контакті грано-

діоритів, граніт-порфірів з карбонатними і алюмосилікатними породами; характерна 
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форма рудних покладів – пласто- і жилоподібна (Алтин-Топкан в Узбекистані, Кан-

сай в Таджикистані, Верхнє на Далекому Сході, Лоуренс у США, Каміона в Японії);  

 плутоногенні гідротермальні пов’язані з інтрузивними комплексами гранітоїдів і 

малих гіпабісальних інтрузій, рудні тіла мають пласто- і лінзоподібну форму, жи-

льну, штокверкову (Благодатське в Забайкаллі, Тінтик в США, Згід на Кавказі, Фрай-

берг в Німеччині, Пшибрам в Чехії); 

 вулканогенні гідротермальні, приурочені до вулканітів андезидацитової і дацит-рі-

олітової формації в вулкано-тектонічних структурах; рудні тіла мають жильну і лін-

зоподібну форму, рідше штокверкову (Новоширокинське в Росії, Замбрак в Казах-

стані, Касапалка в Перу, Берегівське в Закарпатті) (рис. 1.12);  

 колчеданні, просторово і генетично пов'язані з кислими похідними базальтоїдного 

вулканізму рифтових зон і острівнодужних систем океанів, характеризуються плас-

топодібною і лінзоподібною формою рудних тіл, згідних із заляганням вмісних порід 

(Зирянівське в Росії, Жайрем в Казахстані, Ріо-Тінто в Іспанії);  

 стратиформні, приурочені  до товщ карбонатних порід фанерозою; для них харак-

терний чіткий літолого-стратиграфічний контроль і відсутність магматичних ком-

плексів, рудні тіла представлені переважно пластовими покладами багатоярусної бу-

дови, рідше зустрічаються січні рудні тіла жило- і трубоподібної форми (Миргалім-

сай, Жайрем і Ачисай в Казахстані, Міссісіпі-Міссурі в США, Пайн-Пойнт в Канаді);  

 метаморфізовані, приурочені до протерозойських і нижньопалеозойських криста-

лічних сланців і мармуризованих вапняків; рудні тіла представлені згідними пласто-

вими і пластоподібними покладами великої протяжності (Горівське і Холоднинське 

в Сибіру, Брокен-Хілл і Маунт-Айза в Австралії, Саліван і Кідд-Крик в Канаді);  

 

 
Рис. 1.12. Розріз Берегівського родовища (Михайлов та ін., 2007) 

1 – ріоліти, 2 – туфи ріолітів нижнього горизонту, 3 – аргіліти верхньої осадочної товщі, 4 – 

аргіліти нижньої осадочної товщі, 5 – вулканогенно–осадочні утворення мезозою, 6 – зона 

Мужиївського розлому, 7 – рудні тіла, 8 – розломи 

 

Родовища нікелю і кобальту. Основними галузями використання нікелю і 

кобальту є металургія (для виробництва високоякісних сплавів), хімічна і скляна 

промисловість, авто- і авіабудування, електротехніка, виготовлення лужних за-
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лізо-нікелевих, нікель-кадмієвих, нікель-цинкових, нікель-водневих акумулято-

рів, виготовленні сердечників електромагнітів. Найголовнішими мінералами ні-

келю є: пентландит (Fе, Ni)9S8, мілерит NiS, нікелін NiS, герсдорфіт NiAsS, водні 

силікати нікелю –гарнієрит (Ni, Mg)4 (Si4O10) (OH)4; кобальту – лінеїт Co3S4, ко-

бальтин СоAsS, глаукодот (Co, Fе) АsS і ін. Нікель і кобальт формують компле-

ксні родовища, де кобальт виступає як супутній компонент. Головними типами 

родовищ є: магматичні родовища сульфідних мідно-нікелевих руд, силікатних 

нікелевих руд кір вивітрювання, плутоногенні гідротермальні родовища. 

Магматичні родовища сульфідних мідно-нікелевих руд, що містять кобальт, 

відносяться до лікваційного типу (Талнах, Норильське в Росії; Садбері, Томсон 

в Канаді; Пори у Фінляндії; Клева у Швеції; Бушвельд, Інсізва в ПАР; Камбалда 

в Австралії). Вони утворюються в зонах активізації платформ при впровадженні 

і становленні трапів. Рудні тіла формуються при відокремленні в магмі сульфід-

ного розплаву і його осадженні переважно в нижніх придонних частинах інтру-

зивів. Розміри рудних тіл змінюються від перших сотень метрів до 1000–1500 м 

за простяганням; від кількох сотень метрів до 800–1000 м за падінням при тов-

щині від 1–2 до 40–50 м, зрідка 100 м. Головні рудні мінерали – піротин, халько-

пірит, пентландит. Мідно-нікелеві магматичні родовища є комплексними й міс-

тять, крім основних елементів Ni і Сu, також Сo, Pt, Аu, Ag, Se і Ті в кількостях, 

що забезпечують їх рентабельне попутне видобування. 

Родовища силікатних нікелевих руд кір вивітрювання розвиваються по ма-

сивах серпентинізованих гіпербазитів переважно в умовах тропічного клімату 

(Нова Каледонія, Індонезія, Австралія). Співвідношення нікелю й кобальту – 

10:1. Серед кір вивітрювання виділяються два типи: кероліт-нонтроніт-вохрис-

тий (повний профіль) і кероліт-вохристий (неповний профіль). За структурно-

морфологічними особливостями виділяються наступні кори вивітрювання: пло-

щові; лінійні чи тріщині; контактово-карстові, приурочені до тектонічних конта-

ктів серпентинітів і вапняків. 

Плутоногенні гідротермальні родовища пов'язані з помірно-кислими грані-

тоїдами (Ховуакси в Росії, Дашкесан в Азербайджані, Кобальт в Канаді, Рудні 

гори в Чехії). Рудні тіла представлені жилами і жилоподібними покладами. Вони 

простежуються на десятки – перші сотні метрів за простяганням і на стільки ж за 

падінням, при товщині від 0,1 до 1,0 м. У передрудну стадію вмісні породи під-

далися скарнуванню, біотитизації, турмалінізації; зруденіння супроводжувалося 

окварцюванням і карбонатизацією. Руди зазвичай комплексні, крім нікелю і ко-

бальту, містять цинк, свинець, вісмут і ін. 

Родовища олова. Олово широко використовується в харчовій, авіаційній, ав-

томобільній, кораблебудівельній і радіотехнічній промисловості, а також в типо-

графській справі, для виробництва сплавів з іншими металами, фарб, гальваноп-

ластики, у склоробному і текстильному виробництві. З мінералів олова промис-

лове значення мають каситерит SnO2 і станін Сu2FеSnS4. За умовами утворення 

виділяються ендогенні (корінні) і екзогенні (розсипні) родовища. 

Ендогенні родовища за генезисом поділяються на пегматитові, скарнові, грей-

зенові та гідротермальні (плутоногенні та  вулканогенні). 
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Пегматитові родовища належать до каситерит-пегматитової формації, 

пов’язані з тілами пегматитів жильної, лінзоподібної і штокверкової форми (Ма-

ноно-Кітолло в Заїрі, Вуджина в Австралії, Бікіта в Зімбабве, Купарське в Росії). 

Оловоносність пегматитів пов'язана з більш пізніми, накладеними процесами – 

альбітизацією і грейзенізацією. Руди зазвичай комплексні, містять окрім олова 

тантал, ніобій, скандій і рубідій. 

Скарнові родовища каситерит-скарнової формації приурочені до ендо- і екзо-

контактів тіл гранітоїдів з вапняками, доломітами, алюмосилікатними породами 

(Маунт-Бішоф в Австралії, Лаочан в Китаї, Фан-Ту в Лаосі, Злата-Копець в Чехії, 

Кітельське в Росії). Рудні поклади мають згідну пласто- і лінзоподібну, а також 

січну трубо- і жилоподібну, як правило, складну форму. Руди монометальні чи 

комплексні: олово-вольфрамові, олово-мідні, олово-свинцево-цинкові. 

Грейзенові родовища каситерит-кварцової грейзенової формації пов'язані з 

аляскітовими гранітами і розміщуються у верхніх частинах інтрузій і у вмісних 

породах, утворюючи штокверки і жильні поля (Шерлова гора, Олонойське, Ак-

тас в Росії, Альтенбург у ФРН, Циновець в Чехії, Мауча в М’янмі). За формою 

переважають жили в тріщинах сколювання і штокверки в ділянках прототекто-

нічної тріщинуватості, рідше – трубоподібні тіла. Руди найчастіше комплексні з 

W, Li, Ta і Nb. Родовища утворюються під впливом високотемпературних (500-

300 °С) багатокомпонентних гідротермальних постмагматичних розчинів.  

Гідротермальні родовища олова пов'язані з малими інтрузіями гранітоїдів пі-

двищеної основності – дайками лампрофірів, діоритових і діабазових порфіритів 

(Депутатське, Кришталеве, Валькумей, Хапчаранга в Росії, Маунт-Бішоф в Авс-

тралії, Маунт-Плезант в Канаді). Виділяють дві формації: каситерит-силікатну 

турмалін-хлоритову і каситерит-сульфідну пропілітову. Рудні тіла розташову-

ються в масивах гранітоїдів і вмісних піщано-сланцевих товщах, і представлені 

головним чином жилами, рідше трубоподібними тілами. Навколожильні зміни – 

турмалінізація, окварцювання, серицитизація, хлоритизація, карбонатизація – 

проявлені досить широко. Рудні мінерали представлені каситеритом і піротином, 

жильні – кварцом, турмаліном, хлоритом.  

Екзогенні родовища олова представлені елювіальними, делювіальними, алю-

віальними і прибережно-морськими розсипами каситериту (Чукотка, Малайзія, 

Індонезія, Таїланд, Бразилія). Найбільш поширені алювіальні і прибережно-мор-

ські розсипи. Серед алювіальних розсипів виділяються долинні, що мають най-

більше промислове значення, і терасові. У розрізі заплавних відкладів річкових 

долин розрізняють (знизу вгору): корінні породи – плотик, галечник з концент-

рацією каситериту – піски і торф, представлені зазвичай  алювіальними мулами. 

Родовища вольфраму. Вольфрам використовують для виробництва спеціаль-

них сортів сталі і сплавів, матеріалів для електронної, електротехнічної, військо-

вої промисловості, фрезерних, ріжучих і гірничих інструментів, у будівництві, 

металообробці. Основними мінералами вольфраму є вольфраміт (Мn, Fе)WO4, 

шеєліт СаWO4. Вольфрам тісно асоціює з молібденом і оловом і зустрічається в 

тих же генетичних типах родовищ, що і ці метали. За походженням промислові 

родовища вольфраму представлені ендогенними і екзогенними родовищами. 
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Ендогенні родовища представлені скарновими, грейзеновими і гідротермаль-

ними родовищами.  

Скарнові родовища приурочені до ендо- і екзоконтактів гранітоїдних інтрузій 

з вапняками і алюмосилікатними породами, представлені пласто-, гніздо- трубо- 

і жилоподібними тілами товщиною 1–50 м, які простежуються за простяганням 

на сотні і перші тисячі метрів, за падінням – на десятки і сотні метрів (Сан-Донг 

в Кореї, Тирниауз на Кавказі, Хуанподі в Китаї, Емеральд-Фіні в Канаді, Пайн-

Крік у США, Кінг-Айленд в Австралії, Восток-ІІ в Росії) 

Грейзенові родовища пов’язані з ендо- і екзоконтактами масивів лейкократо-

вих і пегматоїдних гранітів, представлені невеликими штоками і штокверками, 

рідше жилами товщиною 0,3–1,0 м, які простежуються за простяганням від деся-

тків метрів до одного кілометра, за падінням – до 300–400 м (Акчатау в Казах-

стані, Спокойнінське в Росії, Циновець у Чехії, Вольфрам-Кемп в Австралії),  

Гідротермальні родовища поділяються на два типи: плутоногенні, приурочені 

до екзо- і ендоконтактів гранітних масивів і штоків граніт-порфірів, представлені 

рудними жилами і штокверками (Антоновогірське в Забайкаллі, Панаскуейра в 

Португалії, Богуті в Казахстані) і вулканогенні, приурочені до андезидацит-ріо-

літової формації зон сучасного і молодого вулканізму, представлені розгалуже-

ними жилами невеликого розміру, штокверками, рідше лінзоподібними згідними 

тілами (Гірська Рача в Грузії; Боулдер в США, Тасор в Центральні Азії).  

Екзогенні родовища представлені вольфрамітовими і каситерит-вольфраміто-

вими розсипами, що утворюються за рахунок руйнування головним чином грей-

зенових і гідротермальних родовищ вольфраму. Найбільш поширені елювіальні 

та алювіальні каситерит-вольфрамітові, вольфрамітові розсипища, рідше трапля-

ються гюбнеритові та шеєлітові. Вміст вольфраміту в комплексних розсипних 

родовищах – від 0,3 до 20 кг/м3. 

Родовища молібдену. Молібден використовується в металургії для виготов-

лення легованих надміцних сталей, суперсплавів, меншою мірою – в хімічній 

промисловості. Найголовніший мінерал молібдену – молібденіт МоS2. Голов-

ними геолого-генетичними типами родовищ молібдену є скарнові, грейзенові і 

гідротермальні. 

Скарнові родовища молібдену приурочені до вапняних скарнів на контакті 

гранітоїдів з карбонатними породами (Тирниауз на Північному Кавказі, Каратас 

в Казахстані, Азгур в Марокко). Рудоутворення носить стадійний характер: у по-

чаткові стадії формуються скарни, збагачені шеєлітом; у середні – післяскарнові 

метасоматити з молібденітом, у пізні – сульфіди і магнетит.  

Грейзенові родовища утворюються в апікальних частинах масивів лейкокра-

тових гранітів (Коунрад в Казахстані, Першотравневе в Росії, Серро-Асперо в 

Аргентині, Югодзир в Монголії). Рудоутворення багатостадійне, виділяються 

стадії: 1) рання і пізня грейзенові; 2) кварцових і кварц-польовошпатових жил; 

3) сульфідна; 4) післярудна кварц-карбонатна. Рудні мінерали представлені мо-

лібденітом і вольфрамітом, менше сульфідами, каситеритом, магнетитом. 
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Гідротермальні родовища формуються в тісному просторовому і генетич-

ному зв'язку з гранітами, граніт-порфірами, гранодіорит-порфірами, сієніт-пор-

фірами (Каджаран у Вірменії, Сорське в Росії, Кляймакс у США, Кнабен в Нор-

вегії, Ендако в Канаді). Рудні тіла представлені жилами і штокверками кварц-

молібденітового або кварц-сульфідного складу. 

Найбільші промислові концентрації молібдену пов'язані зі штокверковими мо-

лібден- і мідно-молібден-порфіровими родовищами, менше значення мають мо-

лібден-вольфрамові і молібден-мідні скарнові і жильні, а також інші формаційні 

типи родовищ. 

Родовища вісмуту. Вісмут використовується в металургії, фармацевтії, хімі-

чній промисловості, атомній енергетиці, електроніці, скляній і керамічній про-

мисловості. Головними мінералами вісмуту є самородний вісмут, вісмутин Bi2S, 

козаліт Pb2Bi2S5, тетрадиміт Bi2Te2S, бісміт Bi2O3, бісмутит Bi2CO3OH. Вони зу-

стрічаються головним чином у комплексних рудах разом з вольфрамом, оловом, 

миш'яком або ураном. Відповідно виділяються скарнові (з вольфрамом), грейзе-

нові (з вольфрамом і оловом) і гідротермальні (з миш’яком або ураном) родо-

вища відповідних елементів, де вісмут є супутньою корисною копалиною. 

Родовища сурми. Сурма застосовується для отримання сплавів підвищеної 

твердості з антикорозійними властивостями, а також в гумотехнічній, лакофар-

бовій, медичній, піротехнічній промисловості, у виробництві напівпровідників 

тощо. Найголовнішим мінералом сурми є антимоніт Sb2S3. Серед родовищ сурми 

виділяються гідротермальні і стратиформні родовища. 

Гідротермальні родовища представлені плутоногенним і вулканогенним ти-

пами. Плутоногенні родовища залягають в алюмосилікатних породах і контро-

люються гранітними інтрузіями, розломами, зонами дроблення і тріщинуватості; 

рудні тіла – кулісоподібні системи протяжних жил, трапляються штокверки, 

трубо- і лінзоподібні тіла (Сарилах в Якутії, Пезинок в Чехії, Гравелот в ПАР, 

Ездемір в Туреччині, Ротбурі в Таїланді, Блю-Снек Австралії, Чилкобійя в Болі-

вії, Техокатес в Мексиці. Вулканогенні родовища формуються в областях моло-

дого і сучасного вулканізму у зв’язку з андезитовими і ріолітовими вулканітами. 

Рудні тіла – розгалужені жили, штокверки, трубо-, лінзо- і грибоподібні поклади. 

За мінеральним складом виділяються кварц-антимонітові монометалеві сурм'яні 

руди і комплексні руди з оловом, миш'яком, вольфрамом, міддю, свинцем, цин-

ком (Бая-Маре в Румунії, Тьокгьор в Туреччині, Хамімат в Алжирі, Ієлоу-Пайн 

у США.  

Стратиформні родовища тісно пов'язані з карбонатними відкладами, перек-

ритими сланцями (Кадамджай в Таджикистані, Сіньхуаньшань в Китаї, Рибново 

в Болгарії, Перета в Італії, Сан-Хозе в Мексиці). По карбонатних породах розви-

вається окварцювання з утворенням специфічних порід джаспероїдів, у яких ро-

зміщуються рудні тіла пласто- або лінзоподібної форми. Рудні поклади мають 

довжину біля перших кілометрів при товщині від декількох метрів до 40–50 м. 

Основними мінералами є антимоніт і кварц; другорядні – кіновар, марказит, пі-

рит, арсенопірит, кальцит, серицит, барит. 
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Родовища ртуті. Ртуть використовується у виготовленні термометрів, баро-

метрів, ртутних ламп, інших приладів; як рідкий катод у виробництві їдких лугів 

і хлору електролізом, каталізатор у синтезі оцтової кислоти, в металургії для ама-

льгамації золота і срібла і таке інше. Найголовнішими мінералами ртуті є кіновар 

HgS і самородна ртуть Нg. З власних родовищ ртуті найважливішими є страти-

формні, але відомі також і гідротермальні родовища. 

 Стратиформні родовища розвинуті серед теригенних або карбонатних відк-

ладів, зібраних у складчасті структури й ускладнених розривними порушеннями 

(Микитівське в Україні, Хайдаркан в Киргизії, Альмаден в Іспанії). Рудні тіла 

представлені багатоярусними пластоподібними покладами значної довжини при 

товщині від декількох метрів до 30–40 м, а також штокверкоподібними покла-

дами у вапняках, рудними стовпами в зонах лиственітизації на контакті серпен-

тинітів із сланцями, трубами, гніздами, неправильними тілами в палеокарсті. 

Гідротермальні родовища представлені міжпокривними покладами, шток-

веркоподібними і трубоподібними тілами, мінералізованими зонами дроблення 

в товщах субаеральних вулканітів основного складу в областях сучасного або 

молодого вулканізму (Полум'яне на Далекому Сході, Монте-Аміата в Італії, Іс-

маіл в Алжирі, Опаліт у США). 

Родовища благородних металів. До благородних металів відносяться золото, 

срібло, платина і платиноїди (паладій, іридій, родій, осмій, рутеній).  

Родовища золота. Цінність золота визначається в першу чергу його роллю 

світового грошового еквіваленту, хоча воно також широко використовується в 

ювелірній галузі, електроніці, космічній та авіаційній промисловості, медицині. 

В природі золото зустрічається переважно у самородній формі, а також у вигляді 

твердих розчинів з сріблом (електрум), міддю (купроаурид), вісмутом (бісмуто-

аурид), родієм (родит), іридієм (ірааурид), платиною (платинисте золото). Існу-

ють різні генетичні, морфогенетичні і геолого-промислові класифікації родовищ 

золота, для прикладу наведемо класифікацію Канадської геологічної служби 

[Geological classification…, 2000), яка заснована на генетичному принципі і пе-

редбачає виділення наступних типів родовищ, які відрізняються також за струк-

турними умовами і глибиною формування (рис. 1.13)  
1. Палеорозсипні (Вітватерсранд у ПАР; Тарква в Гані; Жакобіна в Бразилії; Гурон і За-

камі в Канаді); 

2. Золотовмісні масивні сульфідні руди (Боліден у Швеції; Маунт-Лілль, Маунт-Морган 

в Австралії; Хорн, Букет, Агніко-Ігль, Ескей-Крик у Канаді) 

3. Високотемпературні розсіяні (Мак-Лаугхін у Каліфорнії; Хезбрук-Маунтин у Неваді; 

Черрі-Хілл у Новій Зеландії; Сінора в Канаді); 

4. Малосульфідні епітермальні (Крід у Колорадо; Хішікарі в Японії; Кавнік у Румунії; Ра-

унд-Маунтин у Неваді; Лоуерз, Сінола, Скакун у Канаді); 

5. Багатосульфідні епітермальні (Голдфілд у Неваді; Ель-Індіо в Чилі; Пуебло-Вьєджо в 

Домініканській республіці; Нансатсю в Японії; Янакоха в Перу; Хоуп-Брук і Еквіті-

Сілвер у Канаді); 

6. Порфірові (Лепанто на Філіппінах; Грасберг в Індонезії; Лобо в Чилі; Куфуджіо в Чилі; 

Ю-Еріа в Китаї; Форт-Нокс на Алясці; Дублін-Галч, Янг-Девідсон, Дуай, Троілус у Ка-

наді); 
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7. В експлозивних брекчіях трубок вибуху (breccia pipe) (Кідстон в Австралії; Монтана-

Туннелз у Монтані; Кріпл-Крик у Колорадо; Санбім-Кіркленд, Чедбурн, Берріган-Лейк 

у Канаді); 

8. Скарнові (Фортитюд у Неваді; Ред-Дом в Австралії; Суен у Кореї; Хедлі, Тілікум, Марн 

і Акасаба в Канаді); 

9. Заміщення в карбонатах (manto-type) (Рубі-Хілл у Неваді; Маммут у Юті; Москіто-

Крик, Айленд-Маунтин і Кетса-Рівер у Канаді); 

10. Розсіяна мінералізація Карлін-типу (Карлін у Неваді; Меркур у Юті; Гуйшу в Китаї; 

Голден-Бер і Бревері-Крик у Канаді); 

11. Розсіяна мінералізація і штокверки в некарбонатних породах (Андоколло в Чилі; По-

ргера в Папуа Новій Гвінеї (ПНГ); Мурунтау в Узбекистані; Іст-Малартік, Бітті, Хемло, 

Холт-Мак-Дермот у Канаді); 

12. Багатосульфідні (Au-Cu) жильні (Теннант-Крик в Австралії; Россланд, Ред-Маунтин, 

Муска, Кук, Коппер-Ренд, Дойон у Канаді); 

13. Кварцові жили в батолітах (Korean-type) (Ченон у Кореї; Лінглонг у Китаї; Чартерз-

Тауерз в Австралії; Зебаллос, Серф-Інлет, Венус у Канаді); 

14. Кварц-карбонатні жили в ЗКП (Mother-Lode type) (Мазе-Лоуд і Грасс-Валлі в Каліфо-

рнії; Маунтин-Шарлотт, Норсман в Австралії; Сігма-Ламак, Кон-Жіант, Контакт-Лейк, 

Сан-Антоніо, Доум, Керр-Еддісон у Канаді);  

15. Кварц-карбонатні жили в турбідитах (Вікторія в Австралії; Ашанті в Гані; Отаго в Но-

вій Зеландії; Камьярен, Літтл-Лонг-Лейк, Мегума у Канаді);  

16. У смугастих залізорудних формаціях (СЗФ) (Homestake-type) (Хоумстейк у Південній 

Дакоті; Жардін у Монтані; Кулаба в Бразилії; Хілл-50 в Австралії; Люпен, Фарлі, 

Централ-Патрисія, Кокшут, Нагге-Понд у Канаді).           

 
Рис. 1.13. Структурне положення та глибина формування головних типів золоторудних 

родовищ  (Михайлов, Федчук, 2008; Geological classification…, 2000) 

1 – основні лави ЗКП; 2 – вапняно-лужні асоціації вулканічних поясів; 3 – турбідитові фор-

мації; 4 – СЗФ; 5 – моласові формації; 6 – карбонатні формації; 7 – гранітоїди; 8 – дайкові 

комплекси; 9 – зони метасоматозу; 10 – рудні тіла; 11 – зони розсланцювання; 12 – типи золо-

торудних родовищ (відповідають вищенаведеному списку). 
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Головними морфогенетичними типами родовищ золота є жильний, розсіяний, 

стратиформний (ендогенні родовища), палеорозсипний, розсипний, залишковий 

(екзогенні родовища) (Буряк, 2003; Буряк, Бакулин, 1998; Михайлов, Федчук, 

2008).  

Жильні родовища широко розвинені як в ранньодокембрійських комплексах, 

де вони, як правило, пов’язані із зеленокам’яними структурами (ЗКС) (Керр Еді-

сон в Канаді, Нью-Консорт в ПАР, Кейм-Мотор в Зімбабве, Обуасі в Гані, Кул-

гарді в Австралії, Клинцівське в Україні), так і в структурах фанерозою, де вони 

пов’язані або з гранітоїдними батолітами і малими інтрузіями, або з проявами 

вулканізму (Дарасунське в Росії, Бендиго в Австралії, Поркьюпайн в Канаді, 

Крипл-Крик у США, Мужіївське в Україні).  

Родовища з розсіяною (прожилково-вкрапленою) мінералізацією (Хемло у 

Канаді; Барбрук в ПАР; Бланкет, в Зімбабве; Кіабакарі в Танзанії; Леро в Гвінеї; 

Зяма в Малі; Калгурлі в Австралії; Балка Золота в Україні);. 

Стратиформні родовища, які вирізняються чіткою приуроченістю до певних 

літолого-стратиграфічних комплексів, переважно осадового походження (турбі-

дити, чорні сланці, смугасті залізорудні формації); як окремий різновид, виділя-

ються родовища Карлін-типу, у виникненні яких найважливішу роль відіграють 

тектонічні процеси, зокрема,  утворення насувів (Люпен Буфало-Анкерит у Ка-

наді; Шеба, Агнес в ПАР; Вубачикве в Зімбабве; Гейта-Майн в Танзанії; Луло в 

Малі; Саміра в Нігері; Морру-Велью в Бразилії; Норсман в Австралії; Сауляк, 

Балка Широка в Україні). 

Палеорозсипні родовища, приурочені до товщ золотоносних конгломератів 

раннього докембрію (Вітватерсранд у ПАР, Тарква в Гані, Рорайма в Гайані). 

Розсипні родовища, які у свою чергу може буди поділений за умовами утво-

рення розсипів на алювіальний, елювіальний, делювіальний, пролювіальний, уз-

бережно-морський та ін., для яких характерна приуроченість до сучасних і чет-

вертинних відкладів, лінзо- і пластоподібна форма покладів (рис. 1.14). 

 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

 
Рис. 1.14. Будова терасового розсипу р. Оротукан (Шило, 2002) 
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1 – ґрунтово-рослинний шар; 2 – делювіально-соліфлюкційні відклади – щебінь з галькою в 

суглинках з лінзами льоду; 3 – відклади III тераси – суглинки з галькою; 4 – 5 – відклади IV 

тераси: 4 – сірий мул з піском і лінзами льоду, 5 – жовтувато-сірий суглинок з галькою; 6 – 

відклади V тераси – галька, зцементована бурувато-жовтим суглинком; 7 – відклади VI те-

раси – галечник, зцементований бурою в'язкою глиною; 8 – корінні породи – глинисті сланці, 

зверху тріщинуваті; 10 – золотоносні горизонти 

 

Залишкові родовища. До них відносяться латеритні кори вивітрювання дав-

них комплексів ( Іті в Кот-д’Івуар). 

Провідними золоторудними формаціями є: золото-кварцова, золото-сульфі-

дна, золото-сульфідно-кварцова, золото-алюмосилікатна, золото-халцедон-квар-

цова, золото-сульфідно-халцедон-кварцова, золото-карбонат-сульфідна, золото-

баритова, золото-барит-сульфідна; мінеральними типами руд: безсульфідний, пі-

ритовий, пірит-піротиновий, халькопіритовий, сфалерит-галенітовий, магнети-

товий, пірит-гематитовий, поліметалічно-телуридний, вісмут-телуридний, віс-

мут-сульфідний, поліметалічно-сульфосольно-телуридний та ін. За вмістом зо-

лота руди поділяються на багаті (10 г/т і вище), рядові (3–10), бідні (2–3) і убогі 

(нижче 2). За кількістю сульфідів виділяють убого-сульфідні (до 2 %), малосуль-

фідні (2–5), помірно-сульфідні (5–20), істотно сульфідні (понад 20) типи руд. 

Родовища срібла. Срібло використовується в ювелірній промисловості, кар-

буванні монет і медалей, виробництві кіно- і фотоматеріалів, в електронній і еле-

ктротехнічній промисловості, у виготовленні медичних і побутових приладів, 

посуду, покриття апаратів харчової промисловості, дзеркал тощо. Найважливі-

шими мінералами срібла є самородне срібло Ag, аргентит Ag2S, електрум Ag,Au, 

прустит Ag3AsS3. Срібло видобувають із власне срібнорудних і комплексних срі-

бловмісних родовищ 

Власне срібнорудні родовища відносяться до вулканогенно-гідротермальних, 

менше плутоногенних і амагматичних. Вони, як правило, пов’язані з вулканіч-

ними поясами, де формують жили, штокверки, жильні і мінералізовані зони. Ву-

лканогенні гідротермальні родовища приурочені до жерловин вулканів, коніч-

них, кільцевих і радіальних тріщин вулкано-тектонічних структур (ВТС), скла-

дених диференційованими серіями базальт-андезит-дацит-ріолітового складу. У 

мінеральному складі рудних тіл беруть участь кварц, халцедон, опал, адуляр, ка-

рбонати, з рудних мінералів – пірит, халькопірит, арсенопірит, галеніт, сфалерит, 

а також срібловмісні мінерали (аргентит, стефаніт і ін.). 

Серед вулканогенних родовищ срібла виділяються такі найважливіші геолого-

промислові типи: 
 олово-срібний (Потосі, Чокая в Болівії); 

 свинцево-срібний (Лос-Торрес в Мексиці, Сан-Кристобаль в Перу); 

 золото-срібний (Тонопа, Деламар в США, Гуанахуато в Мексиці); 

 мідно-вісмут-срібний (Яхимів в Чехії). 

Плутоногенні родовища срібла локалізовані у вигляді жил і зон мінералізації 

в теригенних і теригенно-карбонатних товщах складчастих областей, часто (але 

не обов’язково) пов’язаних з штоками гранітоїдів. Характерні типи родовищ: 
 цинково-свинцево-срібний (Лаврион в Греції, Кер-д’Ален в США); 
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 кобальт-нікель-срібний (Кобальт, Гауганда в Канаді, Конгсберг в Норвегії). 

Серед комплексних срібловмісних родовищ виділяють наступні геолого-про-

мислові типи: 
 колчеданно-поліметалічний (Брансуїк, Фаро, Саліван у Канаді, Брокен-Хіл, Маунт-

Айза в Австралії, Косака в Японії); 

 скарновий поліметалічний (Дальньогірське на Далекому Сході) 

 стратиформний поліметалічний в карбонатних і теригенних породах (Фортит’юд в Ка-

наді, родовища Міссісіпі в США); 

 мідно-порфіровий (Пангуна в ПНГ, Бінгхем, Морсісі, Бьютт в США, Ботіха, Петакілля 

в Панамі); 

 золото-срібний (Дукат в Росії, Кумтор у Киргизії). 

 мідно-колчеданний (Норанда, Хорн в Канаді); 

 мідистих пісковиків і сланців (Мансфельдв Німеччині, Нчанга в Замбії, Жайрем, Узун-

жал в Казахстані). 

Родовища платини і платиноїдів. Мінерали платинової групи (МПГ) вклю-

чають платину, паладій, осмій, іридій, рутеній, родій. Вони використовуються в 

хімічній промисловості, як каталізатори для каталічного реформінгу на нафтопе-

реробних заводах, для покриття електродів, виготовлення термометрів опору, 

феромагнітних сплавів, фільтрів для очистки газів, постійних магнітів, в ювелір-

ній справі, в комп’ютерній техніці. Відомо близько 50 мінералів платиноїдів, 

найважливіше значення мають самородна платина, іридій і паладій; поліксен 

PtFe; паладіста платина PtPd; іридіста платина PtІr. Родовища МПГ поділяються 

на корінні (ендогенні) та розсипні (екзогенні), а за складом – на власне платинові 

та комплексні (родовища мідних і мідно-нікелевих сульфідних руд, розсипні ро-

довища золота з платиною та ін.). 

Корінні родовища представлені магматичними родовищами платиноносних 

комплексних мідно-сульфідних руд і власне платинових хромових руд, пов’яза-

них з інтрузіями основних і ультраосновних порід.  

Комплексні родовища мідно-нікелевих сульфідних руд є головним джерелом 

платиноїдів. Вони представлені масивними і вкрапленими мідно-нікелевими су-

льфідними рудами інтрузій габродолеритів (Інсизва в ПАР), гіпербазитів (Бу-

швельдський комплекс в ПАР), розшарованих масивів норитів і гранодіоритів 

(Седбері в Канаді). МПГ концентруються в піротині, халькопіриті, пентландиті, 

кубаніті та ін. 

Менше значення мають хромітові руди (Бушвельдський комплекс і комплекс 

Стіллуотер у США); мідисті сланці і мідноносні чорні сланці; мідно-, молібден- 

та олово-порфірові родовища; окремі золоті і золото-поліметалічні родовища; 

океанічні залізо-марганцеві конкреції й кірки.  

Розсипні родовища представлені переважно мезо-кайнозойськими розсипами 

платини й осмістого іридію, які утворюються внаслідок руйнування платиноно-

сних ультраосновних масивів. Їх ширина може сягати сотень метрів, а потуж-

ність продуктивних шарів – кількох метрів.        

Родовища радіоактивних металів представлені родовищами урану і торію. 
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Родовища урану. Використання урану пов’язане з його надзвичайними енер-

горесурсними можливостями, а саме здатністю при розщепленні виділяти гіга-

нтську енергію, що обумовлює ефективність його застосування у військовій 

справі та енергетиці, в першу чергу, як палива для ядерних  реакторів. Головними 

урановмісними мінералами є уранініт (U, Th)O2, настуран UO2; уранофан 

Ca(H3O)2(UO2)2(SiO4)2 · 3H2O, тюямуніт Ca(UO2)2(VO4)2 · 8H2O та ін.  

Головними геолого-промисловими типами родовищ урану є (Кулиш, Михай-

лов, 2004): “незгідності” (Сігар-Лейк, Кі-Лейк, Раббіт-Лейк в Канаді; Джабілука, 

Наьарлек, Рейнджер в Австралії); пісковиковий (Амброзія-Лейк, Джекпайл, 

Саут-Лагуна у США; Мункудук в Казахстані; Уванас, Канджуган, Кольжат в Уз-

бекистані); жильний (Біверлодж у Канаді, Шварцвальдер у США); гранітний 

(Россінг у Намібії); брекчієвий з Cu, Au, Ag (Олімпік-Дам в Австралії); ураноно-

сні конгломерати (Вітватерсранд у ПАР); метасоматичний (Северинівське, Вату-

тінське в Україні); ураноносні фосфорити (Середземноморська провінція, Фло-

рида у США); жильний з Cu (Індія). 

Родовища типу «незгідності» приурочені до зон регіональної стратиграфіч-

ної незгідності між великими структурними елементами земної кори, найчастіше 

між ранньодокембрійським цоколем континентів і перекривним платформним 

чохлом (рис. 1.15). Характерною рисою будови таких зон є інтенсивна роздроб-

леність фундаменту, гідротермальна переробка, наявність жил і прожилків з ру-

дною мінералізацією. 
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Рис. 1.15. Схема геологічної будови рудного поля Кі-Лейк (Кулиш, Михайлов, 2004) 

1 – платформний чохол; 2 – пісковики Атабаска; 3 – 5 – палеопротерозойські метаморфічні 

породи: 3 – метаосадки, 4 – графітові сланці, 5 – біотитові гнейси; 6 – архейські гранітоїди; 7 

– рудні поклади; 8 – незгідності; 9 – геологічні контакти під чохлом (на плані); 10 – розломи 

  

Родовища пісковикового типу є інфільтраційними утвореннями, локалізова-

ними в істотно пісковикових товщах чохлів древніх і молодих платформ. Вони 

представлені стратиформними покладами, що сформувалися в зонах пластового 

чи ґрунтового окиснення уранововмісних розчинів, які відіграють роль геохімі-

чних бар'єрів: води від’ємного характеру, що надходять, з розчиненим ураном в 

зоні окиснення відкладають оксидні сполуки урану, вже нерозчинні у воді. 

Торій не утворює самостійних родовищ і добувається супутньо з комплексних 

руд інших корисних копалин. Торієві і торійвмісні мінерали трапляються в пег-

матитах, карбонатитах, у розсипах і метаморфізованих конгломератах. 

Родовища рідкісних та рідкісноземельних елементів (РЗЕ) представлені ро-

довищами берилію, літію, рубідію і цезію, германію, танталу і ніобію, цирконію 

і гафнію, скандію, рідкісноземельних елементів. 

Родовища берилію. Берилій використовується в електронній, авіакосмічній, 

металургійній, військовій та інших областях.  Основними мінералами берилію є: 

берил – Be3Al2[Si6O18]; хризоберил – Al2[BeO4]; фенакіт – Be2[SiO4]; бертрандит 

– Be4[Si2O7](OH)2; гентгельвін – (Zn,Mn)4[BeSiO4]3S. Основними генетичними 

типами родовищ берилію є пегматитові, метасоматичні, грейзенові, плутоно-

генні і вулканогенні гідротермальні.  

Пегматитові родовища пов'язані з гранітами, характерною формою рудних 

тіл є лінзи з концентричною зональністю і розвитком в центральних частинах тіл 

кварцових ядер (Калба в Казахстані).   

Берилієві польовошпатові метасоматити розвинені в зонах розломів на 

древніх щитах серед сильно катаклазованих гранітів, гнейсів, де проявлені інте-

нсивні процеси мікроклінізації, альбітизації, грейзенізації. Рудні тіла представ-

лені неправильними покладами мікроклінітів, кварц-мікроклінових, кварц-мік-

роклін-альбітитових, альбітитових порід з берилієвою мінералізацією у формі 

гентгельвіну, фенакіту, характерні також флюорит, кріоліт, алюмофториди, цир-

толіт, каситерит, рідше сульфіди (Пержанське родовище в Україні) (рис. 1.16). 
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Рис. 1.16. Геологічний розріз Пержанського родовища (Михайлов та ін., 2007) 

1–4 – метасоматити кварц-польовошпатові (1), польовошпатові (2), слюдисто-кварц-

польовошпатові (3), 4 – кварц-слюдисті (грейзени) (4); 5 – метасоматичні граніти з блакит-

ним кварцом, 6 –  метасоматичні граніти гнейсовидні (апограніти), 7 – перекривні четвер-

тинні відклади 

 

Грейзенові родовища приурочені до апікальних частин гранітних куполів і по-

рід покрівлі і представлені штокверковими і жильними тілами; виділяються апо-

силікатні, апобазитові, апогіпербазитові, апокарбонатні грейзени (Малишевське 

родовище в Росії, Редскін-Шток в США, Торнбек-Лейн в Канаді).   

Плутоногенні гідротермальні родовища пов’язані з гіпабісальними інтрузі-

ями альбітизованих граносієнітів, кварцових сієнітів і лужних гранітів в молодих 

зонах активізації. Рудні тіла утворені масивними і вкрапленими флюоритовими 

рудами з фенакітом і бертрандитом (Аучачим в Мексиці). 

Вулканогенні гідротермальні родовища розташовані в серицитизованих і 

окварцьованих ріолітових туфах і туфолавах поблизу штоків і дайок ріолітів в 

бортах кайнозойських вулкано-тектонічних структур. Основні рудні мінерали – 

бертрандит, гельбертрандит, сферобертрандит (Томас-Рейндж в США). 

Родовища літію. Літій використовують для виготовлення літієвих акумулято-

рів, кондиціонерів повітря, холодильних установок, акумуляторних та сухих ба-

тарей, гальванічних елементів, скла і кераміки, в металургії, як хімічні сполуки. 

Головними мінералами літію є сподумен Li Al[Si2O6]; петаліт Li[Al Si3O10]; лепі-

доліт K Li1,5 Al1,5 [(F,OH)2 Al Si3O10]. Основними геолого-промисловими типами 

родовищ літію є високомінералізовані літієносні води і пегматити.  

Високомінералізовані літієносні води представлені міжкристалізаційною ра-

пою соляних озер (Серлз у США, Салар-де-Атакама, Чилі); розсолами  евапори-

тових басейнів (озер, лагун, внутрішніх морів) (Велике Солене Озеро в США, 
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Мертве море в Ізраїлі); підземними розсолами (Клейтон-Веллі в США), підзем-

ними водами нафтових і газових родовищ; термальними водами областей сучас-

ного вулканізму. 

Серед літієвих пегматитів виділяються наступні різновиди: 1) круто пада-

ючі протяжні жильні тіла сподумен-альбітового складу; 2) пологозалягаючі тіла 

мікроклін-сподумен-альбітового складу; 3) потужні круті трубоподібні і лінзо-

подібні тіла мікроклін-сподумен-альбітового складу (Ла-Корн в Канаді, Бікіта в 

Зімбабве, Лондондеррі в Австралії). Родовища цього типу широко розвинені в 

Україні: Шевченківське, Полохівське, Станкуватське (рис. 1.17). 

 

 
Рис. 1.17. Схематична геологічна карта (а) та розріз (б) Станкуватського родовища 

(Еременко и др., 1996) 

1 – осадові відклади чохла; 2 – пегматити з багатою літієвою мінералізацією; 3 – пегматити з 

бідною літієвою мінералізацією; 4 – граніти; 5 – мігматити; 6 – піроксеніти; 7 – гнейси; 8 – 

амфіболіти; 9 – розривні порушення 

 

Родовища рубідію і цезію. Рубідій і цезій використовується в електронно-оп-

тичній галузі, для виготовлення вакуумних радіоламп, термісторів, лазерів, ма-

зерів, люмінесцентних екранів і трубок, катодів для фотоелементів, спеціальної 

кераміки, скла, емалі тощо. Власних мінералів практично не утворюють за ви-

ключенням полуциту Cs[AlSi2O6], зазвичай входять до складу сподумену, лепі-

доліту, цинвальдиту та ін. Виділяють ендогенні й екзогенні родовища рубідію і 

цезію (які, як правило, тісно асоціюють з родовищами літію).  

Серед перших головними рудними формаціями є:  
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 рідкіснометальні гранітні пегматити (Кінгс-Маунтин, Блек-Хілз, Пала-Мен у США; 

Прейсак-Лакорн, Берник-Лейк в Канаді; Лялін в Іспанії; Бікіта в Зімбабве); 

 метасоматити екзоконтактів рідкіснометальних пегматитів (Берник-Лейк в Канаді); 

 рідкіснометальні апограніти (Ешасьєр у Франції); 

 рідкіснометальні грейзени (Цинвальд в Німеччина; Ман-Лінг-Ранж в Китаї; Нью-Мек-

сико у США; Сомерсет в ПАР; Хабахталь в Австрії);  

 рідкіснометальні метасоматити; 

 агпаїтові нефелінові сієніти; 

 рідкіснометальні вулканогенні і вулканогенно-осадочні (Хеноу-Камб-Хіллз у США).   

Серед других підвищені концентрації рубідію і цезію пов’язані з формаціями: 
 внутрішньоконтинентальних сольових морів (Вієнбург в Німеччині); 

 великих морських сольових заток; 

 сучасних внутрішньоконтинентальних соляних озер (Велике Солоне Озеро в США); 

 пластових вод і розсолами артезіанських басейнів (Прип’ятська западина, Ангаро-Лен-

ський і Тунгуський басейни); 

 мінералізованих вод гірських складчастих областей (Азатаван на Малому Кавказі, Ка-

рамадон, Каробі, Баксан на Великому Кавказі, Бахмир на Памірі); 

 термальними водами областей сучасного вулканізму (Вайракей в Новій Зеландії); Ку-

нашир на Камчатці; Сальсько в Італії; Арима в Японії).   

Родовища германію. Германій використовується в радіоелектроніці, вироб-

ництві волоконної та інфрачервоної оптики, як каталізатор у виробництві полі-

мерів, виготовленні інфрачервоної оптики, електроніці, в сонячній енергетиці, 

машинобудуванні, металургії тощо. Головними мінералами германію є германіт 

Cu2(Cu,Ge,Fe)2S4 і реньєрит (Cu,Fe)2 (Fe,Ge)2S4 . Головними генетичними типами 

родовищ германію є гідротермальні, метаморфогенні і осадові. 

Гідротермальні родовища представлені германій-сульфідними і германій-су-

льфосольними родовищами (Тсумеб в Намібії, Кілуші в Замбії, Потосі в Болівії). 

 Метаморфогенні родовища приурочені до залізистих кварцитів докембрію 

(Кривий Ріг в Україні) і до залізисто-кременисто-карбонатних відкладів підвод-

ного вулканізму фанерозою (Жайрем в Казахстані). 

Осадові родовища приурочені до покладів вугілля (Донбас в Україні) і лігнітів 

(Малобіганське і Новоселицьке в Закарпатті). 

Родовища танталу і ніобію. Тантал використовують в радіотехніці, радіоеле-

ктроніці, аерокосмічній апаратурі, військовій справі, електровакуумній і авіара-

кетно-космічній техніці, оборонній промисловості; ніобій – в чорній металургії, 

для  виробництва реактивних двигунів, в прискорювачах елементарних часток, 

ядерних томографах, магнітних сепараторах і таке інше. Найважливішими в про-

мисловому відношенні є наступні мінерали: колумбіт-танталіт (Fe,Mn)(Nb, 

Ta)2O6; група пірохлору-мікроліту (Ca,Na)2(Nb,Ta)2O6(OH,F); фергюсоніт-

броцаіт (Y,Ce)NbO4; перовскіт Ca(Ti,Nb)O3; самарскіт (Y,TR)[(Nb,Ta)2O3]3. Ос-

новні генетичні типи тантало-ніобієвих родовищ: ендогенні (магматичні, пегма-

титові, альбітитові, польовошпатових метасоматитів, карбонатитові) і екзогенні 

(кори вивітрювання і розсипи). 
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Магматичні родовища пов’язані з стратифікованими масивами агпаїтових 

нефелінових сієнітів етапу ТМА древніх платформ, представлені рудними гори-

зонтами, складеними лопарітовмісними маліньїтами, уртитами, луявритами і 

ювітами (Кольській півострів).  

В рідкіснометальних пегматитах танталова мінералізація представлена ко-

лумбітом-танталітом і мангантанталітом кількох генерацій (Назаред в Бразилії, 

Монтгорі в Канаді). 

Альбітитові родовища пов’язані з багатофазовими гранітними комплексами 

складчастих областей, збагачених альбітом, топазом, цинвальдитом, лепідолі-

том, каситеритом, танталітом, мікрокліном, вольфрамітом (родовища Монтебра 

у Франції, Абу-Дабаб в Єгипті),  а також з альбітитами нефелінових сієнітів 

(Ньюмен в Канаді, Мазурівське в Україні). 

Родовища польовошпатових метасоматитів локалізуються в зонах луж-

ного метасоматозу регіональних розломів, де  виникають кварц-польовошпатові 

породи, близькі до сієнітів, кварцових сієнітів або лужних гранітів. Родовища 

представлені видовженими покладами вкраплених і прожилково-вкраплених руд 

(родовища Сущано-Пержанської зони в Україні). 

Карбонатитові родовища розташовані на древніх платформах, приурочені 

до глибинних розломів і поділяються на два типи: масиви центрального типу (Ба-

ррейре-де-Араша в Бразилії, Ніобек в Канаді) і лінійно-видовжені, які супрово-

джуються інтенсивними процесами фенітизації вмісних порід (Чернігівський ма-

сив в Приазов’ї). 

Родовища кір вивітрювання утворилися в зоні вивітрювання рідкіснометаль-

них гранітів, пегматитів, карбонатитів, польовошпатових метасоматитів, сієні-

тів. Потужність кори вивітрювання може сягати 40–100 м, де знизу виділяються 

зони жорстви, гідрослюд і каолінова, де накопичуються циркон, ільменіт, рутил, 

евксеніт, монацит, колумбіт, фергюсоніт, ксенотим, танталіт, каситерит, іль-

мено-рутил та ін. Вмістом тантало-ніобатів складає 20–2500 г/т. 

Розсипи тантало-ніобатів утворюються в результаті розмиву рідкісномета-

льних кір вивітрювання чи руйнування корінних рудоносних порід. Дальність 

переносу тантало-ніобатів водними потоками, як правило, не перевищує 1–2 км 

і тільки в окремих випадках сягає 4 км. За ступенем стійкості, тобто в порядку 

зменшення дальності переносу, виділяється наступний ряд мінералів-концентра-

торів Ta і Nb: евксеніт, тороліт, сімпсоніт, ільменорутил, самарскіт, фергюсоніт, 

лопарит, полікраз, колумбіт, пірохлор, стрюверит, танталіт, гатчетоліт, мікроліт.  

Родовища цирконію і гафнію. Цирконій і гафній використовуються в атом-

ній енергетиці, у виробництві кераміки, п’єзоелектричних елементів, вогнетри-

вів, абразивних матеріалів, ливарному виробництві, радіотехніці, при виробниц-

тві тугоплавких і жаростійких сплавів, для виготовлення постійних магнітів. Го-

ловними мінералами цирконію є циркон Zr[SiO4] і баделеїт ZrO2. Основним про-

мисловим типом родовищ цирконію є розсипні, але відомі і магматичні родо-

вища. Гафній власних мінералів не утворює, добувається супутньо з цирконієм. 

Розсипні родовища представлені прибережно-морськими сучасними та дав-

ними мезо-кайнозойськими похованими розсипищами переважно циркон-рутил-
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ільменітового складу – пляжевими, шельфовими, дюнними, дельтовими (Трейл-

Рідж у Флориді, Обухівське в Казахстані, Малишевське в Україні); елювіально-

дельтовими в корах вивітрювання ендогенних родовищ (Покус-ді-Калдос в Бра-

зилії); алювіальними (Вовчанське, Тарасівське в Україні). 

Магматичні родовища пов’язані з ультраосновними лужними породами і ка-

рбонатитами (Ковдор на Кольському півострові, Палабора в ПАР); лужними по-

родами (Тор-Лейк і Стрейндж-Лейк у Канаді, Ястребецьке й Азовське в Україні); 

альбітизованими нефеліновими сієнітами (Вишневогорське на Уралі, Мазурів-

ське в Приазов'ї).  

Родовища скандію. Скандій використовується в ракетобудуванні, аерокосмі-

чній і хімічній промисловості, металургії, лазерній та ядерній техніці, електро-

ніці, під час крекінга нафти, у виробництві твердооксидних паливних елементів, 

легких сплавів, кераміки, як радіоактивні ізотопи тощо. З відомих п'яти власних 

скандієвих мінералів певне промислове значення має тільки тортвейтит 

(Sc,Y)2[Si2O7].  

Скандій практично не утворює власних родовищ, відомо тільки два невеликі 

родовища, пов’язані з гранітними пегматитами (Івеленд в Норвегії і Бефанамо на 

Мадагаскарі). Як супутній компонент він зустрічається в різних типах родовищ: 

магматичних в основних і ультраосновних породах, скарнових, грейзенових, гі-

дротермальних, корах вивітрювання, розсипних, метаморфогенних, осадових 

(боксити, фосфорити, бурі залізняки, кам’яне та буре вугілля, ураноносні піско-

вики), але реальними джерелами видобутку скандію є ураноносні кварц-біоти-

тові метасоматити з давідитом і ільменітом, (Радіум-Хілл в Австралії); уран-рід-

кісноземельні родовища, пов'язані з кістковими заміщеннями (Мєловоє в Казах-

стані); грейзенові каситерит-вольфрамітові руди (Китай). Крім того скандій 

отримують супутньо при переробці ільменітових концентратів, уран-ванадієвих 

руд, бокситів, фосфоритів тощо.  

Родовища рідкісноземельних елементів. До групи рідкісноземельних елеме-

нтів (РЗЕ) входять: лантан (La), церій (Ce), празеодим (Pr), неодим (Nd), прометій 

(Pm), самарій (Sm), європій (Eu), гадоліній (Gd), тербій (Tb), диспрозій (Dy), го-

льмій (Ho), ербій (Er), тулій (Tm), ітербій (Ib), лютецій (Lu), ітрій (Y). Рідкісні 

землі використовуються при виготовленні постійних магнітів, мобільних теле-

фонів, лазерів, комп'ютерних дисків, акумуляторів, електричних та гібридних 

транспортних засобів, люмінофорів для освітлення, каталізаторів, при виробни-

цтві батарей для електромобілів, моніторів та телевізорів з плоскими екранами, 

обладнання відновлюваної енергетики (сонячних панелей, вітрових турбін та 

ін.), систем ракетного наведення, будівництва кораблів і підводних човнів, у на-

фтопереробці. 

Відомо близько 70 власних мінералів РЗЕ, які відносяться до класів фосфатів, 

карбонатів, оксидів, фторидів, силікатів, сульфідів і боратів, головними з них є: 

бастнезит Ce[CO3]·F; монацит CePO4; ксенотим YPO4; рабдофаніт 

(Ce,Y)PO4·H2O; апатит Ca5[PO4]3·OH,F); ортит 

(Ce,Y,Ca)(Mg,Al)2[(Si2O7)(SiO4)(O,OH)]; евдіаліт (Ce,Y,Ca)4FeZr(Si6O18)(Cl,OH). 
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За походженням виділяється три великі групи родовищ: ендогенні, екзогенні і 

метаморфогенні (Михайлов, 2010).  

Ендогенні родовища поділяються на: 

1. Магматичні, пов'язані з лужно-ультраосновними інтрузивними комплек-

сами: лопаритові маліньїти і уртити; евдіалітові луяврити;  кнопіт-титаномагне-

титові породи; апатит-нефелінові породи (Хібінській масив). 

2. Пегматитові, генетично пов'язані з гранітами, лужними гранітоїдами, сіє-

нітами, нефеліновими сієнітами, ультраосновними лужними комплексами: мона-

цитові пегматити (Мінас-Жерайс в Бразилії); ортитові пегматити; ксенотим-цир-

толіт-уранінітові пегматити; пегматити з метаміктними титано-танталоніоба-

тами (Норвегія, Карелія); гадолінітові пегматити; пірохлор-цирконієві пегматити 

з ешинітом; пірохлор-ільменіто-рутилові пегматити; пірохлор-ешинітові пегма-

тити.    

3. Пневматоліто-гідротермальні, генетично пов'язані з комплексами нефе-

лінових сієнітів, лужних сієнітів і гранітів, ультраосновними лужними комплек-

сами: пірохлорові карбонатити; пірохлор-цирконієві альбітити; фергюсоніт-при-

орит-малаконові альбітити. 

4. Гідротермальні, генетично пов'язані з гранітами, сублужними й аляскіто-

вими гранітами, лужними сієнітами і шонкінітами: хлорит-каситерит-вольфра-

мітові жили з ксенотимом;  кварц-польовошпат-серицитові тіла з сульфідною і 

рідкісноземельною мінералізацією; флюорит-барит-кальцитові тіла з бастнези-

том (Маунтин-Пасс в США); флюорит-барит-сидеритові тіла з бастнезитом 

(Галлінас-Маунтин в США); магнетит-гематит-флюоритові тіла з рідкісноземе-

льною мінералізацією (Баян-Обо, Китай); колумбіт-сидеритові жили з ксеноти-

мом. 

Екзогенні родовища поділяються на: 

1. Залишкові: кори вивітрювання по лужних породах. 

2. Уламкові: алювіальні розсипи (США, Бразилія, Індонезія, Малайзія, Ніге-

рія); елювіально-делювіальні розсипи; морські (прибережні) розсипи (Бразилія, 

Індія, Цейлон, Австралія, США). 

3. Осадові і біогенно-осадові: фосфорити (Алжир, Туніс, Марокко, США); раб-

дофаніт-черчитові піски і пісковики (США, Велика Британія, Німеччина); біту-

мінозні сланці; викопні кістки в глинах і мергелях. 

Метаморфогенні родовища поділяються на: 

1. Мігматити, парагнейси, кристалічні сланці з рідкісноземельною мінералі-

зацією: монацитові мігматити (Індія); ортит-кейльгауіт-монацитові парагнейси 

(США); метаморфізовані розсипи; бранерит-уранініт-тухолітові конгломерати 

(Блайнд-Рівер в Канаді, Вітватерсранд в ПАР, Жакобіна в Бразилії); монацито-

носні конгломерати (Пальмер і Літтл-Біг-Хорн в США). 

2. Монацитоносні метаморфізовані вапняки (Айдахо, США). 

Найважливішими світовими джерелами РЗЕ для церієвих земель є бастнезит 

(родовища Маунтин-Пас у США; Байан-Обо в Китаї); монацит (Норт-Капель, 

Страдброк-Айленд, Маунтин-Вейлд в Австралії; Грин-Кав-Спрингз у США; На-

нганг у Китаї); розсипи узбережжя Бразилії; для ітрієвих – ксенотим (Лахат і 
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Перак у Малайзії; Гвангдонг у Китаї); другорядну роль відіграють латеритні 

глини, що мають адсорбційні властивості (Хунвю і Лонгнан у Китаї), а також 

лопарит, апатит (Селігдарське на Алданському щиті, Майнвілл у США, Едегор-

ден у Норвегії), фосфорити, евдіаліт, вторинний монацит (рабдофаніт), чераліт. 

Найбільшим у світі рідкісноземельним родовищем є Баян-Обо в Китаї (рис. 

1.18). 
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Рис. 1.18. Схематична геологічна карта району родовища Байан-Обо (Михайлов, 2010; 

Bayan Obo..., htm) 

1 – четвертинні відклади; 2 – пермські діорити; 3 – пермські граніти; 4 – нерозділені осадові 

породи протерозою і кембрію; 5 – сланці H9; 6 – мармуризовані доломіти і вапняки H8; 7 – 

осадові породи Н1-Н7; 8 – архейські гнейси групи Вутаї; 9 – геологічні границі; 10 – розломи 

(а), у тому числі насуви (б); 11 – осі антикліналей; 12 – осі синкліналей; 13 – рудні тіла (М – 

Головне, Е – Східне) 

 

1.3. Родовища неметалічних корисних копалин 

 

Родовища неметалічних корисних копалин детально описані в спеціальній лі-

тературі (Гурський та ін., 20062; Гурський, 2008; Еремин, 2007; Критерии про-

гнозной…, 1986; Михайлов та ін., 20081; Михайлов, Курило, 2010; Рудько та ін., 

2015; Рязанцева, Шкурко, 1992; Смирнов, 1995; Шило, 2002 и др. та ін.), тому 

тут надається дуже стисла характеристика головних типів родовищ, базова для 

цілей їх пошуків і розвідки. 

Серед неметалічних корисних копалин виділяються такі геолого-промислові 

типи: каменебарвна, гірничохімічна, гірничорудна сировина, сировина для мета-

лургії, будівельна сировина, сировина для мінеральних фарб, агрохімічна сиро-

вина. 



60 

 

 

Каменебарвна сировина в Україні представлена родовищами і проявами ал-

мазу, бурштину, гагату, кварцу, топазу, берилу, родоніту, мармурового оніксу. 
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Рис. 1.19. Карта родовищ кольорових та облицювальних каменів України (Михайлов 

та ін., 20081) 

1 – рубін, гранат; 2 – берил, топаз; 3 – аметист; 4 – гірський кришталь; 5 – кварцит; 6 – мар-

муровий онікс;  7 – скам’яніла деревина; 8 – бурштин; 9 – опал; 10 – тигряче око; 11 – родо-

ніт; 12 – унакіт; 13 – маріуполіт; 14 – яшма; 15 – гагат, обсидіан; 16 – граніт; 17 – лабрадо-

рит; 18 – мармур та мармуровий вапняк; 19 – габро 

 

Родовища алмазів. Усі відомі корінні родовища алмазу пов'язані з кімберлі-

тами та лампроїтами, що являють собою похідні ультраосновної магми і утворю-

ються в платформних умовах. Вони широко розвинуті на Сибірській, Африкан-

ській, Північно- та Південноамериканській, Індійській та інших платформах. Кі-

мберліти утворюють переважно трубки вибуху (діатреми), рідше – дайки. Тру-

бки вибуху виповнені еруптивною брекчією, що складається з уламків (або 

включень) і магматичної маси. Первинний мінеральний склад останньої був іс-

тотно олівіновим. Порфірові вкрапленики представлені олівіном, основна маса - 

олівіном, піроксеном і флогопітом, перетвореними в агрегат серпентину, хло-

риту і карбонату. 

Крупні родовища алмазів розташовуються на території Якутії. Тут у 1954 р. 

відкрите корінне родовище алмазів – кімберлітова трубка "Зарниця". В даний час 

у межах Сибірської платформи відкрито багато кімберлітових тіл, частина з яких 

алмазоносні. 
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Значні запаси алмазів пов'язані також з розсипами, відомими в Індії, Бразилії, 

Сьєрра-Леоне, Південній Африці тощо. Осадові алмазоносні породи представ-

лені переважно грубоуламковими різновидами – галечниками, гравелітами, кон-

гломератами, приуроченими до нижніх горизонтів різновікових теригенних 

товщ. Найбільшу практичну цінність мають поліміктові континентальні алмазо-

носні товщі четвертинного віку. З ними пов'язана переважна більшість розсип-

них родовищ промислового значення. На жаль в Україні поки не знайдено про-

мислових скупчень алмазів. 

Родовища бурштину мають осадове походження і приурочені до відкладів бі-

огенно-осадових, сучасних алювіальних та морських пляжів,  захоронених мор-

ських лагунно-дельтових та озерно-льодовикових. Виділяються дві крупні бур-

штиноносні провінції – Євразійська (субпровінції Балтійсько-Дніпровська, Кар-

патська, Північносибірська, Далекосхідна, Сицилійська, Бірманська) і Америка-

нська (Північноамериканська,  Мексиканська). В Україні виділяють Прип’ятсь-

кій, Дніпровський і Дністровський бурштиноносні басейни. 

Родовища гагату. Гагатом називають чорний в'язкий різновид викопного бу-

рого вугілля – гумолітів, що утворився шляхом вуглефікації хвойних дерев сі-

мейства араукарієвих зі збереженням їх внутрішньої структури. В Україні гагат 

відомий у Гірському Криму, де його прояви пов'язані з вугленосними відкладами 

байоського ярусу середньої юри (Бешуйське буровугільне родовище).  

Родовища кварцу пов’язані насамперед із пегматитами (Володарськ-Волин-

ське в Україні, Алабасько-Мурзинська група родовищ на Уралі), гідротермаль-

ними рудоносними (Бобрикове, Гострий Бугор на Донбасі) та безрудними криш-

талоносними кварцовими жилами (Еспіриту-Санту в Бразилії). 

Пегматитові тіла з кристалами кварцу характеризуються наявністю відособле-

ного кварцового ядра, що займає іноді значну частину обсягу жильного тіла. В 

окремих випадках спостерігаються переходи від пегматитів до кварц-польово-

шпатових і істотно кварцових жил. Кристали кварцу зустрічаються в порожни-

нах, названих кришталоносними гніздами,  заноришами, льохами (рис. 1.20). 
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Рис. 1.20. Морфологія та внутрішня будова пегматитів (Василишин та ін., 1995) 
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1 – граніти змінені рожеві з підвищеним вмістом темнокольорових мінералів; 2 – граніти змі-

нені, збагачені темнокольоровими мінералами; 3 – пегматити графічної структури тонко–дрі-

бно–середньозернисті; 4 – пегматити графічної структури середньо–крупнозернисті з ялин-

частою будовою зерен кварцу; 5 – пегматити пегматоїдно–графічної структури; 6 – пегма-

тити блокової структури  (кварц–польовошпатові); 7 – польовий шпат; 8 – масивний сірий 

кварц; 9 – плитчастий темно–сірий кварц; 10 – кристали та уламки моріону (занориш); 11 – 

вилуговані та перекристалізовані породи; 12 – топаз; 13 – тріщинуватість склепіння; 14 – ко-

нтур камерного пегматиту та занориша 

 

Родовища топазу. Головними промислово-генетичними типами родовищ то-

пазу є камерні пегматити (Володарськ-Волинське в Україні), грейзени (Шерлова 

Гора в Забайкаллі). 

Родовища берилу. Головними геолого-промисловими типами родовищ берилу 

є заноришеві пегматити (Володарськ-Волинське в Україні, Смарагдові копі на 

Уралі, Карнаїба в Бразилії, Калігулян – в Індії, Сомерсет у ПАР, Хабахталь в Ав-

стрії), меншою мірою – грейзени (Шерлова гора в Забайкаллі).  

Родовища родоніту. Головними промислово-генетичними типами родовищ 

родоніту є: метаморфогенні, які виникають за рахунок перетворення  первинно-

осадових карбонатних руд марганцю на силікати – родоніт, бустаміт, спесартин 

(Малосидельниківське на Уралі, Прилуцьке в Україні); карбонатні родонітвмісні 

скарни (Алтин-Топкан в Узбекистані); гідротермальні (Брокен-Хіл в Австралії). 

Родовища мармурового оніксу зустрічається у вапняках та інших карбонатних 

породах у вигляді жил і натічних форм (Бон-Ганіф в Алжирі, Сан-Луїс в Арген-

тині, Агамзалинське у Вірмені, Сирабське в Азербайджані, Карлюкське в Турк-

менії). В Україні прояви мармурового оніксу відомі у Середньому Придністров'ї. 

Гірничохімічна сировина представлена широким спектром корисних копа-

лин: сірка, фосфатна сировина (апатит, фосфорити), барит і вітерит, мінеральні 

солі (кам’яна сіль, давсоніт, калійна сіль, бішофіт), борна сировина, плавиковий 

шпат (флюорит), йодобромна сировина. 

Родовища сірки. Сірка в природі поширена переважно у вигляді сірчистих і 

кисневих з'єднань, представлених сульфідами і сульфатами, а також присутня у 

природних газах, нафті і водах деяких мінеральних джерел, входить до складу 

білків і утримується в організмах тварин і рослин. Лише невелика частина сірки 

зустрічається в самородному вигляді, але саме вона має головне промислове зна-

чення, тому що видобувається найбільш просто і дешево. 

Усі найбільші осадові родовища сірки є інфільтраційно-метасоматичними. 

Вони утворюються епігенетично, за рахунок сульфату кальцію (ангідриту, гіпсу) 

материнських галогенних товщ і є продуктом заміщення цих сульфатів ново-

утвореннями сірки і кальцію (Прикарпаття, Середнє Поволжя, Середня Азія). 

Усі відомі родовища вулканічної сірки розвинуті в областях молодого і сучас-

ного вулканізму (Камчатка, Курильські острови, Японія). Утворення основної 

маси сірчаних родовищ пов'язано тут з гідротермальними процесами, що обумо-

вили утворення сірки серед вторинних кварцитів (опалітів). 
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Родовища фосфатної сировини. Так звані агрономічні руди, що служать для 

одержання фосфатних добрив, відносяться до двох генетичних груп – магматич-

ної й осадової. Перша представлена родовищами апатиту, друга – фосфоритів. 

Магматичні родовища апатиту просторово і генетично пов'язані з великими 

масивами лужних порід, де апатитові руди складають протяжні жили і лінзопо-

дібні горизонти у висячому боці інтрузивних тіл (Хібіни, Стремигородське і Фе-

дорівське родовища в Україні). Підвищені вмісти апатиту нерідко пов'язані з ру-

дами магматичних родовищ заліза і міді (Волківське родовище мідно-залізо-ва-

надієвих руд на Середньому Уралі). 

До найважливіших осадових фосфоритоносних покладів відносяться: а) яск-

раво-кольорові піщано-алевроліто-мергелисті товщі крайових прогинів палео-

гену і неогену (В’ятсько-Камський і Актюбінський басейни); б) теригенно-гли-

няно-карбонатні товщі молодих платформ (родовища Ашинське, Белкінське в 

Росії, Флорида і Північної Кароліна у США); в) кременисто-доломітові товщі 

геосинклінальних прогинів верхнього протерозою і нижнього кембрію (Каратау-

ський басейн у Казахстані, басейн Джорджина в Австралії). В Україні відомі ро-

довища жовнових (Ратненське) і зернистих (Осиківське) фосфоритів. 

Родовища бариту і вітериту представлені ендогенними і екзогенними пок-

ладами. 

Ендогенні родовища представлені метасоматичними гідротермальними жиль-

ними й пластоподібними покладами бариту, вітерит-бариту, барит-флюориту 

(Чордське, Апшринське на Кавказі, Арпакленське в Туркменистані, Бадам в Ка-

захстані, Дрождяк в Чехії) і барит-золото-поліметалічними жилами, пов'язаними 

з андезит-дацитовим вулканізмом (Біганське, Берегівське в Україні, Білорічен-

ське, Алаверди, Ахтал на Кавказі, Гуюк в Казахстані, Ель-Порталь в США).  

Екзогенні родовища представлені осадовими пластовими покладами барито-

вих і сульфідно-баритових руд у вуглисто-глинисто-кременисто-сланцевих фор-

маціях (Мегген у Німеччині); гідротермально-осадовими покладами бариту в 

кременисто-сланцевих формаціях (Чиганак в Казахстані, Баритова долина в Аф-

риці), барит-поліметалічними - у вулканогенно-теригенно-карбонатних форма-

ціях (Берегівське і Біганське в Україні), барит-колчеданно-поліметалічними – у 

вулканогенно-осадових формаціях (Урал, Салаїр, Рудний Алтай); корами вивіт-

рювання, елювіальними та делювіальними розсипами (Медведівське на Уралі, 

Міссурі, Теннессі у США). 

Родовища мінеральних солей. Комплекс викопних мінеральних солей, пред-

ставлений в основному хлоридами і сульфатами натрію, калію і магнію, пов'яза-

ний з галогенними відкладами. 

Промислові поклади калійно-магнієвих солей зазвичай приурочені до най-

більш великих за площею і потужних галогенних товщ. Такі товщі виявлені се-

ред покладів кембрію, верхнього девону, нижньої пермі, верхньої юри - нижньої 

крейди і неогену. Зазвичай для покладів характерна пластова, штоко- і куполо-

подібна форма. Вони часто поширені на площі в десятки та сотні квадратних кі-

лометрів при товщині соляних відкладів до 1000 м і більше. 
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Галогенні товщі, що вміщують родовища різних мінеральних солей, є осадо-

вими утвореннями, у яких зазвичай переважають хімічні осадки. Їх ще називають 

евапорітами, тобто покладами, що виникають при випарі морської води і розсо-

лів. Галогенні товщі підстилаються і перекриваються карбонатними або стро-

като-кольоровими покладами. 

Серед сучасних солеродних басейнів відомі три типи: континентальний - озе-

рний і два морських: лагунний і закритих заток (наприклад, Кара-Богаз-Гол). Для 

колишніх епох було характерно грандіозне соленакопичення у відкритих затоках 

і у внутріконтинентальних солеродних морях. 

Поклади калійних солей характеризуються простим мінеральним складом: 

крім сильвіну і карналіту з власне галогенних мінералів у них присутні тільки 

галіт, гіпс і ангідрит. Соляні породи складені галітом (кам'яною сіллю), сильві-

ном, що входить разом з галітом до складу сильвініту, і карналітом, що утворює 

разом з галітом карналітову породу. 

У порівнянні з морськими, континентальним галогенним відкладенням зазви-

чай властиві менші площі поширення і більша глинястість. Представлені конти-

нентальні галогенні відклади чотирма основними підтипами: хлоридним, хлори-

дно-сульфатним, содовим і нітратним. 

Хлоридні і хлоридно-сульфатні галогенні поклади поширені в міжгірських за-

падинах, а содовий і нітратний підтипи континентальних покладів відомі лише в 

областях сучасного солончаково-озерного соленакопичення. Серед континента-

льних соленосних покладів відомі об'єкти великого солевидобутку в Донбасі 

(Артемівське, Слов’янське родовища), Прикаспії (Ілецьк), Закарпатті (Солот-

віно) і Закавказзі (Аван). Крім того, із соленосними покладами пов'язані величе-

зні ресурси ангідритової (гіпсового) і карбонатної сировини. 

Родовища бору представлені наступними генетичними типами: контактово-

метасоматичним, вулканогенно-ексгаляційним, вулканогенно-осадовим, приро-

дних водних розчинів, галогенним та інфільтраційно-залишковим. 

Контактово-метасоматичні (скарнові) родовища пов'язані із зонами кон-

тактів гранітоїдів і карбонатних, інколи кременисто-карбонатних порід (Дально-

гірське на Далекому Сході, Ак-Архар на Памірі). Виділяють магнезіально-скар-

нові та вапняково-скарнові підтипи родовищ. Форма рудних тіл визначається 

структурним положенням карбонатних порід і контакту інтрузиву, переважають 

лінзові пластоподібні тіла довжиною до сотень і товщиною до десятків метрів. 

Вулканогенно-ексгаляційні родовища пов'язані із сучасною чи недавньою ву-

лканічною діяльністю, являють собою прояви вулканічних ексгаляцій на земній 

поверхні: фумароли, сольфатари, парогідросульфотерми (Тоскана в Італії, Калі-

форнія, Невада, Камчатка). 

Вулканогенно-осадові родовища пов'язані з альпійським вулканізмом, приу-

рочені до озерних відкладів, де представлені пластовими тілами (озеро Серлс у 

США, Кирка в Туреччині, Тінкалау в Аргентині). 

Родовища природних водних розчинів представлені сучасними морями, їх за-

токами і озерами.  
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Галогенні родовища пов'язані з покладами кам'яної та калійно-магнієвих со-

лей (галогенна бороносна формація). Борні поклади, як правило, мають пластову 

форму розміром до сотень метрів по простяганню. 

Інфільтраційно-залишкові родовища приурочені до гіпсових шляп соляних 

куполів, що містять бідне борне зруденіння осадового походження, де представ-

лені пласто- і лінзоподібними покладами. 

Родовища флюориту представлені карбонатитовими, пегматитовими і гідро-

термальними генетичними типами. 

Карбонатитові родовища (формація флюорит-рідкісноземельних карбонати-

тів) складені комплексними флюорит-рідкісноземельними рудами, в яких осно-

вними компонентами є фторкарбонати рідкісних земель (синхізит, бастнезит, па-

ризит), флюорит є супутнім мінералом. 

Пегматитові родовища (формація флюоритоносних камерних пегматитів) 

представлені пегматитовими тілами в порожнинах, які виповнені кристалами оп-

тичного флюориту, моріону, раухтопазу, гірського кришталю, вмісні породи – 

граніти (родовища Казахстану). 

Гідротермальні родовища як правило приурочені до ендо- і екзоконтактів 

гранітів з вмісними породами, представлені такими різновидами: високотемпе-

ратурні грейзенова та грейзеново-скарнова рідкісноземельно-флюоритова фор-

мація (Пост-Рівер на Алясці, флюоритові руди Сущано-Пержанської зони УЩ); 

середньотемпературні флюорит-барит-поліметалічна, флюорит-бертрандитова, 

флюорит-рідкісноземельна формація (Абаготуйське в Забайкаллі, Аурахматське 

в Казахстані, Покрово-Кириївське в Донецькій області); низькотемпературні по-

ліметалічно-барит-флюоритова і сурм'яно-ртутно-флюоритова формація (Хайда-

рканське в Середній Азії, Калангутське в Забайкаллі, Бахтинське в Україні) (рис. 

1.21).  
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Рис. 1.21. План (а) і розріз (б) Покрово-Кириївського родовища флюориту (Михайлов та 

ін., 20081) 

1 – суглинки і глини червоно–бурі; 2 – неогенові піски з прошарками глин; 3 – верхньокрей-

дові мергелисті пісковики; 4 – нижньокрейдові глини з прошарками бокситів; 5 – нижньо-

кам’яновугільні вапняки; 6 – кварцитоподібні пісковики; 7 – руда флюорит–карбонатна; 8 – 

руда карбонат–польовошпат–флюоритова; 9 – кора вивітрювання рудного тіла; 10 – вихід го-

ловного рудного тіла на домезозойську поверхню; 11 – андезити; 12 – кератофіри; 13 – на-

суви; 14 – зони прожилкової мінералізації; 15 – скиди 

 

Родовища йоду і брому. Головними промисловими джерелами брому і йоду 

служать морська вода і продукти її переробки (ропа), що накопичуються в мор-

ських затоках, відшнурованих озерах морського походження; ропа соляних озер 

континентального походження; калійні солі і бішофіт; підземні води глибоких 

горизонтів в осадових басейнах; підземні води промислового походження, гідро-

мінеральна сировина (Сиваське родовище в Криму). 

Гірничорудна сировина представлена родовищами графіту, гранату, азбесту, 

тальку, слюд, вермикуліту, пірофіліту. 

Родовища графіту представлені такими генетичними типами:  
 магматичні, пов'язані з інтрузивними та ефузивними породами різного складу, де гра-

фіт є продуктом магматичної кристалізації, складений переважно лускатими різнови-

дами, які нерівномірно розсіяні в породі (Ботогольське родовище в Саянах); 

 пегматитові, де великі луски чи радіально-променисті агрегати графіту приурочені до 

зальбандів кварцових жил (невеликі родовища в США, Італії, Канаді, на Уралі); 

 контактово-метасоматичні в зонах контакту вивержених і карбонатних порід, де ра-

зом з типовими скарновими мінералами може бути присутнім також великолускатий 

графіт, що утворює неправильні штоко- й жилоподібні поклади серед скарнів (Канада); 

 пневматоліто-гідротермальні, що утворюються при кристалізації графіту з високотем-

пературних постмагматичних розчинів, збагачених леткими компонентами; представ-

лені пластовими й січними жилами та лінзами агрегату крупно- та щільнокристалічного 

графіту, біотиту, ортоклазу, авгіту, апатиту, титаномагнетиту, рутилу, кварцу та інших 

мінералів (невеликі родовища на Шрі-Ланці); 

 метаморфічні, що утворюються при перетворенні розсіяної органічної речовини в дре-

вніх метаморфічних товщах, представлені пласто- й лінзоподібними покладами луска-

тих графітів (від 2 до 20–30 %, інколи до 60 %); мають основну промислову цінність 

(Завалівське родовище в Україні); інший різновид утворюється при перетворенні (піро-

метаморфізм) вугілля, представлений пластами й лінзами приховано-кристалічного гра-

фіту поблизу контактів вугленосних покладів з інтрузіями (Боєвське родовище на Уралі, 

Курейське в Красноярському краї). 

Родовища гранату. Головні типи родовищ гранату: магматичні, контактово-

метасоматичні, метаморфічні, розсипні. З гранатів магматичного походження пі-

роп, як найбільш стійкій до високих температур і тиску мінерал, зустрічається в 

кімберлітах, перидотитах, піроксенітах; спесартин та альмандин – у гранітах і 

пегматитах, а останній також у ріолітах і дацитах (Закарпаття, Далекий Схід). У 

скарнах розвинені кальцієві гранати – гросуляр та андрадит, уваровіт зустріча-

ється зрідка, здебільшого на контакті з хромоносними ультрабазитами. У крис-

талічних сланцях і гнейсах, що утворені внаслідок регіонального метаморфізму 

глинистих порід, часто зустрічається альмандин (який є мінералом-індикатором 
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ступеня метаморфізму), рідше – гросуляр. В Україні родовища гранату пов’язані 

або з гранітами (Слобідське, Іванівське, Лозненське), або з метаморфічними то-

вщами УЩ (Завалівське, Драгунське). 

Родовища азбесту. Азбестом називаються мінерали, які легко розщеплю-

ються на найтонші міцні і гнучкі волокна. Розрізняють дві групи азбестів: хризо-

тил-азбест і амфібол-азбест. На долю хризотилу-азбесту приходиться близько 95 

% усього видобутку і споживання  азбестів. 

Родовища хризотилу-азбесту складають дві групи. У першу входять родовища 

в ультраосновних магматичних породах, у другу – в магнезіальних карбонатних 

породах. Найважливіше значення має перший тип родовищ хризотилу-азбесту. 

Родовища цього типу приурочені до частково серпентинізованих ультраоснов-

них масивів і характеризуються значними розмірами азбестових покладів, що об-

лямовують перидотитові ядра. Руди представлені простими і складними жилами 

і штокверками (Баженівське, Джетигаринське родовища в Росії,  Іст-Броутон у 

Канаді, Лоуелл у США). 

Родовища другої групи приурочені до ділянок розвитку магнезіальних карбо-

натних порід (доломітів і доломітизованих вапняків), прорваних інтрузіями кис-

лого або основного складу. Руди представлені одиночними жилами або серіями 

рівнобіжних жил іноді значної довжини. Родовища зазвичай невеликі, однак 

руди їх містять малозалізистий азбест. Завдяки низькій електропровідності такий 

азбест незамінний у деяких областях промисловості. 

Родовища антофіліт-азбесту, як правило, залягають у метаморфізованих висо-

комагнезіальних ультраосновних породах (перидотитах і дунітах) (Сисертське, 

Мочаловське, Каменушинське родовища на Уралі, Бугетисайське в Казахстані). 

Родовища тальку. Тальквмісні породи досить поширені в природі. Деякі їхні 

різновиди містять тальк (зазвичай в асоціації з карбонатами, хлоритом, тремолі-

том, серпентином) у кількості, достатній для його промислового добутку (більш 

35–40 %). Ультраосновні породи, за рахунок яких утворюються талькові і тальк-

карбонатні породи, зазвичай залягають серед слабко метаморфізованих тери-

генно-осадових товщ, складених філітовими, вуглисто-філітовими, кременис-

тими, серицито-кварцовими, карбонатно-кварцовими й іншими метаморфічними 

сланцями, що представляють віддалене обрамлення мігматитових комплексів. 

Родовища слюд. Із мінералів групи слюд практичне застосування мають мус-

ковіт і флогопіт. Усі промислові родовища крупнолистуватого мусковіту розта-

шовуються в гнейсово-мігматитових комплексах. Головна маса великих криста-

лів мусковіту знаходиться в пегматитах або пегматоїдних утвореннях, що пред-

ставляють собою перекристалізовані мігматити. Відомі випадки, коли великі 

кристали мусковіту розташовуються в жильних гранітах і гнейсах, що свідчить 

про накладений характер основного ослюденіння. Положення слюдоносних зон 

у мігматитових комплексах контролюється проявом високотемпературного ме-

таморфізму, накладеного на більш ранній, більш високотемпературний метамор-

фізм. Слюдоутворення відбувається метасоматичним шляхом в умовах підвище-

ної кислотності, характерних для зон тектонічного стиску. Крупнокристалічний 

мусковіт у пегматитах і вмісних породах утворився за рахунок перекристалізації 
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дрібнолускуватого мусковіту, розкладання і гідролізу плагіоклазу в умовах оріє-

нтованого тиску. 

Родовища мусковітових пегматитів приурочені до порід докембрійських мета-

морфічних комплексів на щитах (Карело-Кольська, Біхарська, Раджастанська, 

Нелурська, Мінас-Жерайська мусковітові провінції), рідше до складчастого об-

рамлення древніх платформ (Мамсько-Чуйська провінція). 

Родовища флогопіту представлені двома генетичними типами. Перший, скар-

новий тип родовищ утворився на контактах вапняно-доломітових порід із грані-

тоїдами. Родовища цього типу знаходяться в Східному Сибіру (Слюдянка, Ал-

дан). Другий тип флогопітових родовищ пов'язаний з комплексом ультраоснов-

них-лужних порід, що розвиваються в платформних умовах у процесі метасома-

тичної зміни ультраосновних порід з утворенням флогопіту під впливом постма-

гматичних розчинів лужних інтрузій (Ковдорське, Гулинське карбонатитові ро-

довища в Росії). 

Родовища вермикуліту приурочені до кір вивітрювання по біотит- і флого-

пітвмісних породах, приурочених до глибокометаморфізованих комплексів уль-

трабазитів, слюдистих сланців і гнейсів (Ковдорське на Кольському півострові, 

Кокшарівське в Примор’ї, Слюдянка в Прибайкаллі, Стенвіль в Канаді, Кам'яно-

могильське, Андріївське, Родіонівське в Приазов’ї).  

Родовища пірофіліту представлені наступними головними геолого-промис-

ловими типами: 1) пірофілітовим і кварц-пірофілітовим в осадових і осадово-ву-

лканогенних формаціях (Бамбула в Австралії, Нагорянське в Україні); 2) пірофі-

літ-кварцовим в гідротермальних метасоматитах по кислим і середнім вулкані-

там (Японія, Південна Корея); 3) каолініт-пірофілітовим в теригенних товщах з 

вугіллям (Лас-Агілас в Аргентині, Камбевара в Австралії); 4) мусковіт-діаспор-

пірофілітовим в кварцових жилах (Клінтон в Індії). 

Сировина для металургії включає такі корисні копалини: флюсова (флюсові 

вапняки і доломіти, флюорит, ставроліт), вогнетривка (кварцити, кварцові піско-

вики і піски, вогнетривкі глини, доломіт, графіт), магнезіальна (магнезит, таль-

комагнезит), високоглиноземиста (силіманіт, дистен, андалузит), формувальна 

(формувальні піски) сировина. 

Родовища вапняків і доломітів. Утворення родовищ вапняків відбувалося як 

у континентальних, так і в морських умовах шляхом хімічного осадження, на-

громадження вапняної органіки та відкладення уламкового матеріалу (Каракуб-

ське, Оленівське, Новотроїцьке, Стильське родовища Донбасу). Осадові родо-

вища морського походження характеризуються значною товщиною шарів й лі-

тологічною однорідністю. Залягання шарів може бути як пологим (платформний 

тип), так і крутим (у складчастих областях і крайових прогинах платформ). Ро-

довища платформного типу з пологим заляганням шарів здебільшого пов'язані з 

відкладами палеозойського і кайнозойського віку.  

Родовища флюориту представлені гідротермальним, грейзеновим, карбона-

титовим, пегматитовим, залишковим геолого-генетичним типами, які можуть 

складатися різними рудними формаціями (флюорит-слюдисто-берилієва, флюо-
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рит-бертрандитова, флюорит-карбонатна, флюорит-гематит-бастнезитова, флю-

орит-кіновар-антимонітова, флюорит-поліметалічна, флюорит-кварцова, флюо-

рит-польовошпатова. В Україні родовища флюориту відомі в зоні зчленування 

УЩ з ДДЗ (Покрово-Кириївське) і на Поділлі (Бахтинське). 

Родовища ставроліту представлені як корінними (ставролітові сланці) 

об’єктами (Осипенківське родовище в Україні), так і розсипними (Малишевське 

родовище в Україні). 

Родовища кварцитів відносяться до метаморфогенних, які утворилися за ра-

хунок початкових стадій регіонального метаморфізму пісковиків, характеризу-

ються значною протяжністю і товщиною пластів (Овруцьке родовище в Україні).  

Родовища кварцових пісковиків і пісків за умовами формування відносяться 

до осадових, утворюються внаслідок осадконагромадження і цементації рихлого 

уламкового матеріалу, залягають у вигляді пластів або лінзоподібних тіл, що за 

формою відповідають заляганню осадків, за рахунок яких вони утворилися.   

Родовища вогнетривких глин належать до елювіального (вивітрювання), оса-

дового і гідротермально-метасоматичного генетичних типів (Часов-Ярське, Ан-

дріївське, Веселівське, Девладівське родовища в Україні). 

Родовища магнезиту і талькомагнезиту належать до таких генетичних ти-

пів: гідротермально-метасоматичні (Саткінське, Тальське, Верхньотурівське ро-

довища на Уралі, Пегам, Намге, Техин в Північній Кореї, Вєйтша в Австрії); оса-

дові (Нідлс у Каліфорнії, Біла Стіна в Словенії, Реденсіон на Кубі, Аджигель в 

Туреччині, Етлін  в Канаді); інфільтраційні в корі вивітрювання (Халіловське на 

Уралі, Евбейське в Греції, Голеш в Словенії); метаморфогенні (Правдинське в 

Україні, Шабровське в Росії, Кобб-Такака в Нової Зеландії). 

Родовища силіманіту, дистену і андалузиту представлені метаморфізова-

ними і метаморфічними типами (Драгунське в Приазов’ї), родовищами в десилі-

цифікованих пегматитах, кварцових жилах, грейзенах, розсипними родовищами 

(Малишівське, Вовчанське, Тарасівське в Україні).. 

Родовища формувальних пісків представлені кварцовими пісками, які мають 

такі властивості, як вогнетривкість і газопроникність (Гусарівське, Бантишів-

ське, Часов-Ярське, Малишівське родовища в Україні).  

Будівельна сировина – це будівельне, декоративне, пиляльне каміння, сиро-

вина для в'яжучих матеріалів (карбонатні породи, гіпс та ангідрит, опал-кристо-

балітові породи), цегельно-черепична сировина (глинисті породи), заповнювачі 

для бетонів і розчинів (перліти, пісок і гравій), кварцити і кварцитоподібні піс-

ковики, сировина для фарфоро-фаянсової та склоробної промисловості (каолін, 

польовошпатова сировина, кварцова сировина, фарфоровий камінь, воластоніт); 

сировина для кам’яного лиття. 

Родовища будівельного і декоративного каменю. Природними кам'яними ма-

теріалами, придатними для одержання буту і щебню для бетону і дорожнього 

будівництва, для нарізки лицювальних плит та ін., є в основному вивержені гір-

ські породи – граніти, сієніти, порфірити, габро й ін. Як будівельний матеріал 

використовуються також осадові карбонатні породи (мармури, доломіти, вап-

няки). Особливо багатим на різноманітні родовища гранітів є древні щити, в тому 
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числі і Український. Тут видобувають більш як 30 різновидів гранітів, габро, ано-

ртозитів та лабрадоритів різного кольору в основному палеопротерозойського 

віку (Корнинське, Головинське, Токівське родовища УЩ). 

Присутні на території щита і родовища мармурів (Гнилецьке, Негребівське). 

Мармур Негребівського родовища, що знаходиться в Житомирській області, гру-

бозернистий, білий, ділянками сніжно-білого фарбування, досить монолітний. 

Моноліти, що нерідко добувалися, мали розміри 20–30 м3. Високі технічні влас-

тивості мармуру в зв'язку з великою монолітністю забезпечують його широке за-

стосування для архітектурно-будівельних цілей, в електротехніці, для виготов-

лення різних технічних і господарських виробів, але на даний час родовище за-

консервоване. 

Родовища гіпсу й ангідриту. Як цементну сировину використовуються вап-

няки, мергелі, опоки, глини, широко розвинуті в товщах осадових порід різного 

віку, від неопротерозойського до четвертинного. Практично запаси їх невичер-

пні. У зв'язку з цим пошуки нових родовищ цементної сировини в основному 

визначаються не особливостями природного розміщення сировини, а умовами 

економіки і географії його споживання. 

Родовища гіпсу й ангідриту, використовуваних як  в'яжучі речовини, для оде-

ржання будівельних, формувальних, медичних і виробних матеріалів, належать 

до осадових утворень, і тільки незначна частина родовищ гіпсу відноситься до 

групи родовищ вивітрювання. Гіпс у родовищах осадового типу є вторинним 

утворенням, що виникає в результаті гідратації ангідриту ґрунтовими водами. 

Гіпс і ангідрит широко розвинуті на західному схилі Уралу, основна маса їхніх 

родовищ приурочена до потужної гіпс-ангідритової товщі пермського віку, що 

простягається широкою смугою (40–60 км) уздовж західного схилу Уралу від 

Верхньопечорського Приуралля до Каспійського моря, часто утворюючи високі 

скелясті відслонення. На території України великі прояви гіпсових покладів зна-

ходяться у Придністров'ї (Піськівське, Вовчинецьке, Кудринецьке)  і на Донбасі 

(Артемівське, Михайлівське, Пшеничанське). Часто в них утворюються карстові 

печери, що іноді сягають рекордну протяжність (десятки кілометрів)  

Родовища глин. Глинами називають мілкозернисті (менш 0,01 м) пластичні у 

вологому стані породи, які складаються переважно з глинистих мінералів (каолі-

ніт, монтморилоніт, ілліт та інші гідрослюди, галуазит, палигорськіт, глауконіт, 

іноді зустрічаються аноксит, дикіт, накрит, бейделіт, нонтроніт, аттапульгит та 

ін.). Глини, як корисні копалини, є однією з найпоширеніших різновидів осадо-

вих порід. Гідрослюдисті глини і глини строкатого мінерального складу, що не є 

вогнетривкими, застосовуються для виготовлення грубої кераміки (будівельна 

цегла, черепиця й ін.), а також в цементній промисловості. 

Глини монтморилонітової групи раніше називалися сукновальними в зв'язку з 

їхнім застосуванням для знежирення сукна. Крім того, вони використовуються в 

нафтовій промисловості для очищення нафтопродуктів, у харчовій промислово-

сті для очищення рослинних олій, тваринних жирів, оцту, вин і фруктових соків. 

Широке застосування монтморилонітові глини знаходять для приготування гли-

нистих розчинів, необхідних для проходження свердловин. 
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Глини утворюються в різноманітних фізико-географічних умовах. Гідрослю-

дисті глини  поширені як у континентальних, так і в морських покладах. Каолі-

нітові глини типові в основному для континентальних покладів, формуються пе-

реважно в корі вивітрювання. Монтморилонітові глини в більшості випадків є 

продуктами підводного вивітрювання (гальміролізу) вулканічного попелу, однак 

виникають і на суші при вивітрюванні основних порід. 

Родовища перлітів. Перлітами називають кисле водомістке вулканічне скло з 

концентрично-шкаралупчастою глобулярною текстурою, що має здатність при 

швидкому нагріванні спучуватися з утворенням пористого пемзоподібного про-

дукту зі збільшенням об'єму в 4–20 разів. Родовища перліту тісно пов'язані з об-

ластями розвитку мезо-кайнозойського вулканізму Карпатсько-Родопської вул-

канічної області (Угорщина, Румунія, Чехія, Словаччина, Греція, Закарпаття), 

Італії, вулканічних поясів обрамлення Тихого океану (Далекий Схід, Японія, Ко-

лумбія, Чилі, США, де знаходиться найбільше у світі родовище Соккоро). 

Родовища каоліну. Каолін – світла глиниста порода, яка складається перева-

жно з каолініту, який утворився в результаті вивітрювання чи гідротермального 

перетворення польовошпатових порід. Основною галуззю використання каолінів 

є керамічна промисловість. Каоліни є типовими корисними копалинами, пов’яза-

ними з корами вивітрювання – континентальними геологічними формаціями, які 

накопичуються на земній поверхні в результаті фізико-хімічного, механічного і 

біохімічного перетворення (вивітрювання) гірських порід під дією атмосферних 

факторів, ґрунтових та інфільтраційних вод тощо. Серед первинних каолінів ос-

новними геолого-промисловими підтипами є: елювіальний в корі вивітрювання 

(Просянівське родовище в України, родовища Карлововарського району Чехії); 

гідротермально-метасоматичний (родовища Тайшу в Японії, Берегівське в Укра-

їні); серед вторинних – перевідкладені продукти кори вивітрювання (Пологівське 

в Україні; родовища штату Джорджія в США); каолінвмісні піски (Болгарія, Ро-

сія); полігенні, представлені продуктами перемиву і перевідкладення кори виві-

трювання і перекриваючих порід (Китай, Велика Британія, Узбекистан). Україна 

є однією з провідних каоліноносних провінцій світу, тут відомі численні родо-

вища високоякісних каолінів (Великогадоминецьке, Глуховецьке, Турбівське). 

Родовища польового шпату. Польові шпати широко використовуються в ке-

рамічній, фарфоро-фаянсовій, скляній, електротехнічній, абразивній промисло-

вості, у виробництві електрозварювальних електродів і таке інше. Найбільше 

значення для виробництва польовошпатової сировини мають гранітні пегматити, 

граніти і нефелінові сієніти, кислі вулканічні породи, польовошпатові піски і пі-

сковики, кори вивітрювання, лужні каоліни, польовошпатові відходи при збага-

ченні лужних первинних каолінів. 

Родовища воластоніту представлені трьома генетичними типами: контак-

тово-метасоматичним (скарни, скарноїди), метаморфічним і карбонатитовим 

(Уїлсборо в США). 

Родовища сировини для кам’яного лиття. Найкращою природною сирови-

ною для кам'яного лиття вважаються магматичні породи основного складу: діа-
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бази, базальти, андезибазальти, габро-діабази та близькі до них за валовим хімі-

чним складом метаморфічні й осадові породи: сланці, амфіболіти, глини, піски 

та ін. В Україні такі родовища пов’язані насамперед або з рифейськими базаль-

тами (Янова Долина, Берестовецьке, Рафалівське, Іванчанське, Великомідське), 

або з андезитами і андезибазальтами Вигорлат-Гутинської гряди (Радванське, 

Оноківське, Бужорське, Шагівське, Імстичівське, Великораковецьке, Сілецьке). 

Сировина для мінеральних фарб.  До мінеральних пігментів відносять різ-

номанітні природні фарбувальні гірські породи, руди і мінерали: залізооксидні 

та манганозалізооксидні (вохра, сієна, мумія, сурик залізний), глинисті, карбона-

тні, вуглисті, кремнеземисті, сульфатні, фосфорнокислі. Найпоширенішими є 

крейда, вохра, сієна, мумія, сурик, умбра, природна сажа. В Україні ця сировина 

представлена залізними рудами Криворіжжя, піролюзитовими рудами Нікополь-

ського родовища марганцю, графітовими рудами Завалівського родовища).  

Агрохімічна сировина включає торф і вівіаніт, гіпс та ангідрит, карбонатні 

породи, цеоліти, сапропель, глауконіт, сапоніт. 

Родовища торфу представлені трьома типами: верховим, низинним і перехі-

дним, а відповідно до видів залишків рослин, що переважають, вони поділяються 

на сфагновий, осоковий, деревний, очеретяний підтипи. В Україні відомо більше 

1500 родовищ торфу. 

Родовища вівіаніту.  Вівіаніт – це восьмиводний кристалогідрат ортофосфо-

рного закису заліза Fe3[PO4]2 · 8H2O. Вівіаніт утворюється в екзогенних умовах 

серед торфовищ і бурих залізняків озерного або морського походження у відно-

вному середовищі, а також у порожнинах черепашок і кісток тварин. У рудних 

жилах він є продуктом вивітрювання сульфідів. Зустрічається в низинних боло-

тах, розміщених у долинах річок і приозерних западинах у районі заплави або 

надзаплавної тераси, біля підошви схилів чи при виході джерел. 

Родовища цеолітів. Цеоліти – група водних алюмосилікатів лужних і лужно-

земельних металів (кліноптилоліт, анальцим, морденіт, філіпсит, шабазит, еріо-

ніт, фер'єрит, гейландіт, ломонтіт та ін.) каркасної структури з дуже малим (0,4–

0,8 нм) розміром пор кристалічної решітки. Головне значення серед численних 

різновидів групи цеолітових мінералів мають кліноптилоліт Na6 [(AlO2)6(SiO2)30] 

(24H2O) і морденіт Na8[(AlO2)8(SiO2)40] (24H2O). За походженням виділяють цео-

літи кори вивітрювання, осадові, вулканогенно-осадові, діагенетичні, епігенети-

чні, метаморфічні, вулканогенні, гідротермальні, пізньомагматичні, цеоліти ас-

тромблем. Типовим прикладом родовищ цього типу може бути Сокірницьке в 

Закарпатті, Айдазьке в Закавказзі. 

Родовища сапропелі. Сапропелем називається відкладення мулу прісновод-

них континентальних водоймищ, що містить більше 15 % органічних речовин, а 

також розчинені речовини й мінеральні частки. Розрізняють два типи сапропеле-

вих покладів: 1) під торф'яними покладами, 2) на дні озер під шаром озерної 

води. Утворення сапропелю найбільш характерне для водоймищ лісової зони, 

розташованих в області моренного ландшафту. Сапропелі значно поширені на 

земній кулі в озерах середньої смуги Європи, Азії, Америки (Скандинавія, Німе-

ччина, Польща, Литва, Білорусь, Україна, Росія, США, Канада). 
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Родовища глауконіту. Глауконіт – це калієвмісний алюмосилікат заліза, алю-

мінію та магнію. Він утворюється, головним чином, осадовим шляхом за рахунок 

діагенетичного перетворення алюмосилікатів і залізистого матеріалу мулів (біо-

титу, рогових обманок і піроксенів), польових шпатів, мінералів глин, а також 

синтезу з колоїдних розчинів (з поглинанням, зокрема, іонів калію з вод мулів). 

Відомі утворення глауконіту в корі вивітрювання гірських порід і ґрунтах. В Ук-

раїні глауконітові породи поширені в межах Волино-Подільської плити, Львів-

ського і Передкарпатського прогину, схилів УЩ, ДДЗ, Донбасу, де відомо понад 

80 родовищ і проявів у крейдових і палеогенових відкладах, але розвідані родо-

вища відсутні. 

Родовища сапоніту. Сапоніт, Mg3Si4O10 [OH]2, є основним породоутворюю-

чим мінералом змінених гіпергенезом туфів, мінералом групи монтморилоніту, 

в якому Al3+ майже цілком замінений на Mg, а Si4+ – частково на Al3+. Сапонітові 

глини можуть використовуватися як природні мінеральні добрива, для мінераль-

ної підгодівлі тварин, як консервант земельних кормів, для комплексної меліо-

рації ґрунтів, рекультивації ґрунтів, забруднених радіонуклідами. Сапонітові 

глини (магнієві монтморилоніти) виявлені на північно-західному схилі УЩ у ро-

зрізі осадово-вулканогенних порід, де вони утворюють цілу провінцію бентоні-

тової сировини. У стратиграфічному відношенні вони приурочені до берестове-

цької світи волинської серії венду, а в літологічному – представлені аргілітопо-

дібною строкато-барвною корою вивітрювання туфів основного складу. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Охарактеризуйте роль і значення експлуатації МСБ для економіки України. 

2. Що є основним завданням геологорозвідувальної галузі? 

3. Що називають корисними копалинами? 

4. Які основні види і типи корисних копалин Ви знаєте? 

5. Які бувають рівні організації рудної речовини? 

6. Що називають родовищем корисних копалин? 

7. Які існують генетичні типи родовищ корисних копалин? 

8. Які Ви знаєте геолого-промислові типи металічних корисних копалин? 

9. Які Ви знаєте геолого-промислові типи неметалічних корисних копалин? 

10. Якими є найхарактерніші типи форми твердих корисних копалин? 

11. Назвіть головні мінеральні типи руд. 

12. Які мінерали характерні для мідних руд? 

13. Назвіть характерні мінерали індустріальної сировини. 

14. Як руди поділяються за якістю? 

15. Як родовища поділяються за розміром запасів? 

16. Які Ви знаєте основні текстури руд? 

17. Які Ви знаєте основні структури руд? 

18. Назвіть основні генетичні типи родовищ залізних руд. 

19. Надайте стислу характеристику Криворізького залізорудного басейну. 
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20. До якого геолого-генетичного типу належать родовища марганцю Нікополь-

ського басейну? 

21. Чи є родовища титану в Україні і до яких геолого-промислових типів вони 

належать? 

22. Назвіть характерні риси родовищ бокситів. 

23. Чим характеризуються мідно-порфірові родовища? 

24. Назвіть головні геолого-промислові типи родовищ урану. 

25. З якими комплексами порід переважно пов’язані родовища рідкісних і рідкіс-

ноземельних елементів? 

26. Що належить до каменебарвної сировини? 

27. Які Ви знаєте генетичні типи родовищ графіту? 

28. Яка сировина є необхідною для металургійної галузі? 

29. Чи є в Україні родовища будівельного і декоративного каміння? 

30. Що може слугувати сировиною для кам’яного литва? 
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РОЗДІЛ 2. ПОШУКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 

2.1. Етапи і стадії геологорозвідувальних робіт  

  

Геологорозвідувальні роботи (ГРР) – це процес геологічного вивчення надр з 

використанням комплексу спеціальних робіт і досліджень. Головною метою ге-

ологорозвідувальних робіт є виявлення і попередня оцінка родовищ корисних 

копалин, а головною особливістю – їх стадійність. Справа в тім, шо родовища 

корисних копалин в переважній більшості, за винятком хіба що деяких немета-

лічних корисних копалин (будівельна сировина, вапняки, глини) являють собою 

аномальні об’єкти геологічного середовища, об’єм яких складає лише невелику, 

мікроскопічну частку від його загального об’єму. Враховуючи велику вартість 

ГРР неможливо з однакою детальністю вивчити якусь більш-менш велику тери-

торію, наприклад, територію листа 1:200 000, середня площа якого на нашій ши-

роті складає біля 350 км2. Тому на перших стадіях ГРР головною їх задачею є 

вичленення перспективних об’єктів, де у подальшому і проводяться більш дета-

льні роботи з послідовним нарощуванням їх об’ємів, методів і врешті решт – ва-

ртості.    

Рішення  цієї задачі досягається при виконанні комплексу робіт, проведених у 

певній послідовності, що дозволяє припиняти дослідження на неперспективних 

об’єктах і площах і переходити до наступної стадії лише на ділянках надр з по-

зитивними результатами геологічного вивчення. Тому ми можемо отримати які-

сно нову і кількісно більш повну і точну характеристику об’єкта при мінімальних 

витратах усіх видів ресурсів. 

Вибір перспективних об’єктів для подальшого проведення в їх межах більш 

детальних пошукових робіт здійснюється на основі геологічних даних, які визна-

чають можливість наявності тих або інших родовищ у районі, що досліджується. 

При цьому використовується весь спектр геологічних досліджень в галузях стра-

тиграфії, тектоніки, магматизму, метаморфізму тощо для виявлення перспектив-

них ознак чи факторів зруденіння. Продуктом цих досліджень є комплект карт 

геологічного змісту (геологічна, геоморфологічна, четвертинних відкладів, ано-

малій магнітного поля, аномалій гравітаційного поля, корисних копалин, законо-

мірностей їх розміщення та інші). На цих картах віддзеркалюються особливості 

геологічної будови території, історії її розвитку, глибинної будови, наявність ме-

талотектів – сприятливих для зруденіння комплексів гірських порід, розривних 

структур, інтрузивних масивів, зон метаморфічних і метасоматичних перетво-

рень, які можуть мати рудоконтролюючу роль. Ці карти і слугують основою по-

шукових робіт і виділення порівняно локальних ділянок, де відбувається деталі-

зація ГРР. Таким чином, без всебічного вивчення геологічної будови району не-

можливе проведення науково обґрунтованих пошукових робіт. 

Приступаючи до пошуків родовищ корисних копалин, необхідно ясно уявити 

мету: що, де і як шукати? Шукати треба промислові типи родовищ у сприятливих 

геологічних умовах сучасними пошуковими методами. Насамперед необхідно 
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визначити перспективні території для проведення пошукових робіт. Такі терито-

рії виділяються за геологічними даними на підставі геологічних карт масштабу 

1:200 000 – 1:50 000 з урахуванням результатів регіональних геофізичних і гео-

хімічних робіт. Щоб виявити пошукові ознаки, що вказують на можливе існу-

вання промислового родовища, на перспективній площі необхідно виконати ши-

рокий комплекс досліджень. Безпосередньо вдається виявити лише ті скупчення 

корисних копалин, які в корінному заляганні або в розсипах відслонені на денній 

поверхні. Однак, більша частина території нашої країни покрита пухкими відк-

ладами. Для виявлення проявів корисних копалин під покривом рихлих порід 

проводяться геофізичні та геохімічні дослідження, за допомогою яких визнача-

ються ділянки підвищеної концентрації корисних мінералів або елементів. Потім 

на цих досить невеликих площах закладаються гірничі виробки або свердловини, 

що дозволяють виявити мінеральні скупчення, перспективні для подальшого ви-

вчення. 

Корисні копалини, що мають фізичні властивості, різко відмінні від навколи-

шнього середовища (магнітність, радіоактивність, електропровідність, густина), 

можуть виявлятися за допомогою відповідних геофізичних методів. У таких ви-

падках на початкових етапах пошуків фіксуються ті або інші геофізичні аномалії; 

потім у межах аномальних ділянок проводяться роботи, спрямовані на виявлення 

скупчень мінеральної сировини. Для виявлення корисних копалин, що не вихо-

дять на поверхню і залягають на значній глибині, доводиться бурити досить гли-

бокі пошукові свердловини або проходити підземні гірничі виробки. Ділянки для 

глибинних пошуків визначаються на підставі аналізу геологічних карт, геофізи-

чних і геохімічних аномалій, що дозволяють за сумою даних передбачати сховані 

на глибині корисні копалини. 

Для виявлення родовищ корисних копалин застосовується геологічна зйомка 

з комплексом пошукових методів, що дозволяє з'ясувати геологічну обстановку 

в даному районі і виявити максимум проявів корисних копалин. Сутність ком-

плексних пошуків родовищ корисних копалин полягає в тому, щоб застосувати 

в певних геологічних умовах і з урахуванням геоморфологічних умов усі доці-

льні методи для виявлення корисних копалин у даному районі (Ларин та ін., 

1996; Максимов и др., 1980). 

Зараз більшість промислових родовищ, у першу чергу рудних, що виходять на 

поверхню, у  геологічно вивчених районах вже відкриті. Тому з особливою гос-

тротою встає питання застосування методів, що дозволяють виявляти родовища 

на значних глибинах. До таких методів відносяться геофізичні і геохімічні, а та-

кож глибинне геологічне картування. 

Геологи-нафтовики проводять пошуки родовищ на глибинах до 5–6 км, а в ме-

жах багатих нафтоносних провінцій дослідження здійснюються до глибини 8–9 

км. Пошуки родовищ твердих корисних копалин доцільно проводити до глибин, 

де їх розробка буде економічно доцільною. Так, розвідка і експлуатація вугіль-

них родовищ і викопних солей проводиться до глибини 1000–1500 м. Розвідка 

більшості металевих корисних копалин ведеться до глибини 500–1000 м, і тільки 

в окремих випадках, зокрема, для родовищ золота і алмазів вона збільшується до 
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глибин 1000–3000 м і більше. Наприклад, видобуток золота на унікальному ро-

довищі Колар в Індії здійснюється в цей час на глибині близько 3500 м. 

При пошуках важливо не тільки виявити корисну копалину, але і дати її гео-

лого-економічну оцінку. Зазвичай, зі 200 рудопроявів тільки один-два мають 

промислове значення. Поняття «промислове» або «непромислове» родовище є 

умовним, тому що воно залежить від вимог, які висуваються до мінеральної си-

ровини. Ці вимоги змінюються з розвитком техніки, технології переробки, в ре-

зультаті чого непромислове родовище у майбутньому може стати промисловим.  

Але, на початку геологорозвідувальних робіт інформація про корисні копа-

лини району, що досліджується, є мінімальною. Тільки у процесі  подальших по-

шукових досліджень і деталізації розвідки можна отримати більш менш повні і 

надійні дані про родовище. Тому стадійність геологорозвідувальних робіт є 

обов’язковою. Кожна стадія повинна відповідати певному ступеню вивченості 

родовища, роботи кожної наступної стадії спираються на результати поперед-

ньої. Хоча в різних країнах світу стадії геологорозвідувальних робіт можуть мати 

різні назви, але принцип послідовних наближень шляхом переходу від дрібно-, 

середньомасштабних робіт до більш детальних, виконується завжди.  

В Україні стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини ви-

значені згідно наказу Комітету України з питань геології та використання надр 

№ 19 від 15.02.2000 р. (Наказ…, 2000). В цьому документі надані такі визначення 

основних термінів: 
 Геологорозвідувальні роботи – комплекс спеціальних робіт і досліджень, що здійсню-

ються з метою геологічного вивчення надр. 

 Геологорозвідувальний процес – сукупність послідовно і цілеспрямовано здійснюваних 

дедалі більш детальних геологорозвідувальних робіт з картування, прогнозування, ви-

явлення і геолого-економічної оцінки дедалі більш локальних продуктивних ділянок 

надр методом послідовних наближень від рудних районів до рудних покладів. 

 Стадія геологорозвідувальних робіт – частина геологорозвідувального процесу, що ви-

значається притаманними їй об'єктами геологічного вивчення, цілями та методами гео-

логорозвідувальних робіт, вимогами до їхніх кінцевих результатів.  

Стадії геологорозвідувальних робіт. Геологорозвідувальні роботи на тверді 

корисні копалини проводяться за такими стадіями (Наказ…, 2000): 
 Стадія I. Регіональне геологічне вивчення території України. 

 Підстадія I-1. Регіональні геолого-геофізичні дослідження масштабу 1:1000 000 – 1:500 

000. 

 Підстадія I-2. Регіональні геологозйомочні, геофізичні та геологопрогнозні роботи мас-

штабу 1:200 000 – 1:100 000). 

 Підстадія I-3. Геологозйомочні та геологопрогнозні роботи масштабу 1:50 000 (1:25 

000). 

 Стадія II. Пошук та пошукова оцінка родовищ корисних копалин. 

 Підстадія II-1. Пошукові роботи. 

 Підстадія II-2. Пошуково-оцінювальні роботи. 

 Стадія III. Розвідка родовищ корисних копалин. 

Стадія I. Регіональне геологічне вивчення території України.  

Підстадія I-1. Регіональні геолого-геофізичні дослідження масштабу 1:1 

000 000 – 1:500 000.  
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Регіональні геолого-геофізичні дослідження проводяться з метою створення 

нових або оновлення існуючих геологічних основ масштабу 1:1000 000 – 1:500 

000, які відображають найважливіші риси геологічної будови території України 

або окремих її регіонів і загальні закономірності розміщення корисних копалин. 

До складу цих робіт входить узагальнення і переінтерпретація всіх геолого-

геофізичних матеріалів по території досліджень, наявних даних по родовищах та 

рудопроявах корисних копалин, проведення спеціалізованих геохімічних і гео-

фізичних досліджень, глибинне сейсмічне зондування на опорних профілях, бу-

ріння глибоких і надглибоких свердловин, прогнозно-металогенічні дослідження 

і переінтерпретація всього мінерагенічного фактичного матеріалу з позицій су-

часних уявлень про геологічну будову території країни і розвиток процесів ру-

доутворення. В результаті робіт цієї стадії готуються прогнозно-металогенічні 

карти масштабу 1:1 000 000 – 1:500 000, де виділяються крупні структури і площі 

для проведення середньо- або крупномасштабних ГРР.  

Підстадія I-2. Регіональні геологозйомочні, геофізичні і геологопрогнозні ро-

боти масштабу 1:200 000 (1:100 000).  

Регіональні  геологозйомочні та геофізичні роботи проводяться з метою ство-

рення державної геологічної карти масштабу 1:200 000 (Держгеолкарта-200) – 

базової комплексної геологічної основи для розв'язання актуальних питань роз-

витку різних галузей народного господарства, планування освоєння природних 

ресурсів, розвитку мінерально-сировинної бази, розробки науково обґрунтова-

них програм геологорозвідувальних робіт. Об’єктами ГРР цієї стадії є рудні рай-

они і вузли, як правило, роботи проводяться в межах одного листа масштабу 

1:200 000. Цей масштаб є основним масштабом Державних геологічних карт. Те-

риторія України покрита Держгеолкартою-200 майже в повному обсязі. 

Комплекти Держгеолкарти-200 створюють за результатами геологічного до-

вивчення раніш закартованих площ з проведенням мінімально необхідних обся-

гів ревізійних польових робіт, редакційно-погоджувальних маршрутів, вивчення 

опорних розрізів. Узагальнюється й переосмислюється наявний геолого-геофізи-

чний матеріал, проводиться дешифрування матеріалів космо- й аерозйомки, ін-

ших дистанційних методів, використовується вся опублікована, фондова та інша 

геолого-геофізична інформація, проводиться переоцінка пошукових результатів 

раніше виконаних ГРР на основі сучасних теорій і технологій, уточнених уявлень 

про геологічну будову району. На території рудних районів і вузлів здійснюється 

геолого-прогнозне картування масштабу 1:200 000, надається прогнозна оцінка 

території за категорією Р3.  

Підстадія  I-3. Геологозйомочні та геологопрогнозні роботи масштабу 1:50 

000 (1:25 000). 

 ГРР цієї підстадії є основним видом крупномасштабного геологічного карту-

вання. Зазвичай ці роботи проектуються і здійснюються в межах перспективних 

на корисні копалини рудоносних площ – рудних районів і вузлів.  

Основним завданням ГРР цієї підстадії є отримання нової інформації про гео-

логічну будову району, яка відповідає сучасним уявленням про його розвиток, 

переоцінка рудного потенціалу району. В результаті робіт складається комплект 
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геологічних карт крупного масштабу, які слугують науковою основою для про-

ведення подальших геологічних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних, еко-

логічних досліджень, прогнозу та пошуку корисних копалин, проектування кру-

пних об'єктів будівництва та охорони довкілля. 

ГРР цієї підстадії відбуваються за умови проведення випереджуючих дистан-

ційних досліджень (аерофотозйомки, радіолокаційної зйомки, магнітометрич-

них, аерорадіометричних, сейсмічних та інших геофізичних досліджень). Відбу-

вається їх переінтерпретація, узагальнення даних геохімічних робіт, ув'язка ви-

ділених ореолів розсіювання з попередніми геолого-геофізичними матеріалами, 

проводиться переінтерпретація геологічних матеріалів раніше проведених робіт 

(стратиграфо-літологічних, петрографічних, мінерагенічних та інших дослі-

джень). 

Геологозйомочні роботи масштабу 1:50 000, як правило, проводяться на групі 

аркушів, які відповідають певним геологічним структурам, рудним районам і ву-

злам. На площах, де в минулі роки була проведена геологічна зйомка цього мас-

штабу, але результати якої застарілі і не відповідають сучасним уявленням, про-

водиться геологічне довивчення того ж масштабу (ГДП-50), за результатами 

якого можуть бути створена Держгеолкарта-50. На площах двох- і трьохярусної 

геологічної будови може бути проведене глибинне геологічне картування (ГГК-

50). В межах рудних районів і вузлів, особливо в районах діючих гірничорудних 

підприємств проводиться геологопрогнозне картування масштабу 1:50 000. 

В результаті проведених робіт складається комплект геологічних карт масш-

табу 1:50 000, обов’язковими з яких є геологічна карта, карта корисних копалин, 

карта закономірностей розміщення корисних копалин, прогнозно-металогенічна 

карта, здійснюється прогнозна оцінка території категорії Р3–Р2.   

Стадія II. Пошук та пошукова оцінка родовищ корисних копалин.  

Підстадія II-1. Пошукові роботи.  

Пошуковими роботами називають «комплекс ГРР, спрямованих на відкриття 

родовищ корисних копалин на основі вивчення геологічної будови місцевості, ге-

незису родовищ, закономірностей їхнього розміщення, складання карт корисних 

копалин, лабораторних досліджень тощо; поділяються на загальні пошуки, по-

шукові та пошуково-оціночні роботи» (Михайлов, Курило, 2015) 

Метою пошукових робіт є виявлення скупчень корисних копалин у межах пе-

рспективних ділянок надр (рудних полів, зон, басейнів тощо), які були виявлені 

попередніми ГРР (геологічна зйомка, прогнозні дослідження та ін.). Насамперед 

за комплексом геологічних даних повинні бути визначені фактори (передумови) 

і критерії (ознаки) зруденіння, за якими визначається його передбачуваний гео-

лого-промисловий тип. Надалі напрямок, методи і об’єми пошукових робіт спря-

мовуються на вивченні саме такого типу зруденіння. Паралельно здійснюються 

дослідження щодо можливої наявності інших, супутніх типів зруденіння. Інакше 

кажучи, якщо ми шукаємо, наприклад, родовища хрому, не треба забувати про 

можливість існування на цій же території родовищ глин, присутність яких 

пов’язана з зовсім іншим, ніж для хрому набором факторів і критеріїв і повинна 
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вивчатися зовсім іншим набором методів опошукування. Таки чином, пошукові 

роботи мають одночасно і спеціалізований, і комплексний характер.    

Масштаб пошукових робіт може змінюватися в широких межах і зазвичай 

складає 1:10 000 – 1:5 000. Від ступеня детальності робіт і передбачуваного роз-

міру пошукових об’єктів залежить мережа пошукових спостережень, гірничих 

виробок, сітка випробування. До звичайного комплексу пошукових робіт вхо-

дять детальне геологічне картування, геолого-пошукові маршрути, проходка гір-

ничих виробок (закопуш, шурфів, канав, розчисток, свердловин), геохімічні дос-

лідження, комплекс профільних геофізичних досліджень (магнітометрія, радіо-

метрія, ВЕЗ-ВП та ін.). В кожному випадку цей комплекс визначається особли-

востями геоморфологічної і геологічної будови, передбачуваним типом і розмі-

рами зруденіння, ступенем відслоненості території та іншими чинниками.  

Під час проведення пошукових робіт оперативно, за появою нової інформації, 

може відбуватися згущення сітки спостережень на найбільш перспективних ді-

лянках, де очікується виявлення промислових скупчень рудної речовини. Так, 

наприклад, якщо під час проходки траншеї в ній встановлена наявність рудного 

тіла чи інтервалу з прямими ознаками зруденіння, потрібно змінити методику 

опробування цієї траншеї і замість точкового штуфного опробування застосу-

вати борознове або пунктирно-борознове.  

У випадку виявлення прямих і опосередкованих ознак зруденіння (рудні тіла і 

зони мінералізації, літохімічні чи геофізичні аномалії, первинні чи вторинні оре-

оли розсіювання і таке інше) крім деталізації треба детально вивчити речовинний 

склад вмісних порід і руд, оцінити технологічні властивості останніх, для чого 

провести відповідні види опробування.  

Для пошуку скупчень корисних копалин на глибині, які можуть відображатися 

у вигляді геохімічних і геофізичних аномалій, зон метаморфічно і метасоматично 

змінених порід, ореолів розсіювання мінералів-індикаторів тощо буряться свер-

дловини, глибина яких встановлюється на основі інтерпретації отриманих мате-

ріалів з урахуванням загальної геологічної будови території і історії її розвитку.   

За результатами пошукових робіт надається оцінка перспективних ресурсів ка-

тегорії Р1-Р2, виконується початкова геолого-економічна оцінка (ГЕО-3) ділянок 

передбачуваних родовищ, розробляються техніко-економічні міркування (ТЕМ) 

щодо їх можливого промислового значення і доцільності проведення подальших 

геологорозвідувальних робіт. 

Підстадія II-2. Пошуково-оцінювальні роботи. 

Пошуково-оцінювальні роботи – «стадія ГРР, яка проводиться на площах, ви-

явлених під час проведення пошукових робіт, з метою прогнозної геолого-еконо-

мічної оцінки проявів корисних копалин і відбракування тих із них, які не мають 

промислового інтересу; включає великомасштабне спеціалізоване геологічне ка-

ртування, мінералого-петрографічне, геохімічне, технологічне дослідження із 

застосуванням поверхневих і підземних гірських виробок, оцінку прогнозних ре-

сурсів категорії Р1 і підрахунок запасів – С2» (Михайлов, Курило, 2015). 

Пошуково-оцінювальні роботи проводяться в межах перспективних ділянок 

надр, де прогнозується виявлення родовищ корисних копалин, які рекомендовані 
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для подальших ГРР на основі ГЕО-3. Головним завданням цієї підстадії є оцінка 

виявлених перспективних ділянок, відбракування тих з них, які непридатні для 

промислового використання, попередня геолого-економічна оцінка (ГЕО-2) ро-

довищ корисних копалин, виділення першочергових об'єктів для проведення ро-

звідувальних робіт. У процесі ГЕО-2 визначається промислова цінність скупчень 

корисних копалин, геолого-промисловий тип родовищ, умови залягання і геоме-

тричні параметри рудних тіл, вміст провідних і супутніх корисних компонентів, 

технологічні особливості руд і схеми їх збагачення та інші показники, необхідні 

для оцінки промислового значення родовища. 

Методика пошуково-оцінювальних робіт залежить від геологічної будови те-

риторії і умов залягання скупчень корисних копалин, їх розмірів і форми, гео-

лого-генетичного і геолого-промислового типу родовища, характеру і форми 

зруденіння, мінерального складу руд, типу руд (масивні, вкраплені, розсіяні і 

таке інше), глибини залягання та інших чинників. Від цього залежить вибір ме-

тодів дослідження, щільності мережі гірничих виробок, видів і методів опробу-

вання, які можуть бути різними як для різних видів корисних копалин, так і для 

різних геологічних умов однотипних родовищ.  

Матеріали ГЕО-2 у формі техніко-економічної доповіді (ТЕД) подаються на 

розгляд замовнику ГРР або на апробацію Державної комісії по запасах України 

(ДКЗ) для зарахування до резерву державного фонду родовищ корисних копа-

лин.  

Стадія III. Розвідка родовищ корисних копалин.  

На рекомендованих за матеріалами ГЕО-2 об’єктах проводиться розвідка. Ро-

звідкою твердих корисних копалин називають «комплекс робіт, які дозволяють 

визначити промислове значення і провести підготовку до розробки родовища 

твердих корисних копалин, виявленого в результаті пошуково-оціночних робіт – 

визначення параметрів рудних тіл, їхнього складу, вмісту корисних і шкідливих 

компонентів, мінерального складу і технологічних властивостей руд, інших да-

них, необхідних для підрахунку запасів і обґрунтування економічної доцільності 

розробки родовища» (Михайлов, Курило, 2015).   

Основною її метою є підготовка родовища до промислового освоєння. Мето-

дика розвідувальних робіт визначається особливостями геологічної будови, умов 

залягання, формою і розміром рудних тіл, їх мінеральним складом і технологіч-

ними особливостями руд. Як правило, вона зводиться до згущення сітки розвіду-

вальних гірничих виробок і опробування в межах ділянок деталізації, встанов-

лення основних параметрів рудних тіл, кондицій (бортовий вміст, мінімальний 

вміст, наявність і товщина безрудних інтервалів і таке інше).  

Проводиться простежування, оконтурювання, опробування покладів корисних 

копалин за сіткою, яка забезпечує підрахунок запасів за певними категоріями (С2, 

С1), технологічні дослідження, на основі яких встановлюється промислова тех-

нологічна схема переробки мінеральної сировини, у разі потреби здійснюється 

дослідно-промислова розробка корисної копалини. Вивчаються гірничо-геологі-

чні умови, гідрогеологічні, гірничо-технічні і екологічні умови розробки корис-

ної копалини, умови реалізації товарної продукції.    
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Кінцевою метою розвідувальних робіт є встановлення запасів корисних копа-

лин і оцінка промислового значення родовища.  

За результатами розвідувальних робіт проводиться детальна ГЕО-1 промисло-

вого значення запасів родовища, матеріали якої включають (Наказ…, 2000): 
 характеристику геологічної будови покладів корисних копалин, їхніх технологічних 

властивостей, гірничо-геологічних та інших умов залягання в обсязі, достатньому для 

прийняття обґрунтованих проектних рішень щодо способу і системи видобутку та схеми 

комплексної переробки корисних копалин; 

 техніко-економічне обґрунтування постійних кондицій і підрахунок запасів корисних 

копалин; 

 прогнозну економічну оцінку сумарного ефекту від експлуатації родовища корисних 

копалин з визначенням прогнозних показників підприємницької діяльності гірничопе-

реробного комплексу в обсязі, достатньому для прийняття рішення про інвестування 

проекту його будівництва. 

У подальшому матеріали ГЕО-1 направляються  на експертизу і затвердження 

ДКЗ. Після затвердження запасів родовище передається надрокористувачу для 

його розробки і здійснення видобутку корисних копалин, реалізації товарної про-

дукції гірничого виробництва відповідно до спеціального дозволу (ліцензії) та 

гірничого відводу на використання надр. 

 

2.2. Рудоконтролюючі фактори і пошукові критерії 

 

При проведенні ГРР треба чітко розрізняти два поняття: рудоконтролюючі фа-

ктори (передумови) і пошукові критерії (ознаки) зруденіння. Перші обумовлю-

ють виникнення промислових скупчень корисних копалин, другі вказують на їх 

можливу присутність. Перші встановлюються переважно на стадії геологозйо-

мочних, другі – пошукових робіт. 

Рудоконтролюючими факторами називають сприятливі геологічні умови, 

які впливають на виникнення і закономірності розміщення родовищ і рудних тіл 

певного типу. Справа в тім, що будь яке родовище є одночасно і геологічним 

тілом (чи сукупністю тіл), яке виникає в певних умовах у ході певних геологіч-

них процесів (осадконакопичення, магматизму і вулканізму, процесів розривної 

тектоніки і складчастості, метаморфізму і метасоматозу тощо). Сукупність цих 

процесів і зумовлює формування за певних умов продуктивних скупчень рудної 

речовини. З’ясування геологічних закономірностей утворення і розміщення ко-

рисних копалин і є головною задачею початкової стадії геолого-пошукових ро-

біт. Для різних геолого-генетичних і геолого-промислових типів родовищ набір 

рудоконтролюючих факторів і їх співвідношення може бути різним (табл. 2.1).  
 

 

 

 

Таблиця 2.1. Провідні рудоконтролюючі фактори різних типів родовищ 

Тип родовища Струк-

турні 

Маг-

мати-

чні 

Літолого-

стратиг-

рафічні 

Мета-

сома-

тичні 

Мета-

морфі-

чні 

Палеогеогра-

фічні і гео-

морфологічні 
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Магматичний + +     

Карбонатитовий + +     

Пегматитовий + +     

Грейзеновий + +  +   

Скарновий + +  +   

Гідротермальний + +  +   

Колчеданний + + +    

Стратиформний   + +   

Вивітрювання      + 

Розсипний      + 

Осадовий      + 

Метаморфогенний +    +  

 

Основними групами рудоконтролюючих факторів для твердих корисних копа-

лин можуть бути: структурні (структурно-тектонічні), магматичні, літолого-

стратиграфічні, метасоматичні, метаморфічні, палеогеографічні і геоморфологі-

чні. При цьому рудний контроль здійснюється на всіх стадіях рудного процесу і 

на всіх рівнях його організації. Аналіз факторів контролю зруденіння здійсню-

ється на ранговій основі, з урахуванням ієрархічної систематики рудоносних 

площ і об'єктів – від глобальних і регіональних структур (металогенічних поясів 

і зон) до локальних об'єктів (родовищ і рудних тіл). При цьому на кожному на-

ступному  рівні організації головне значення можуть здобувати нові групи фак-

торів і критеріїв. Для ілюстрації цього положення наведемо розподіл рудоконт-

ролюючих факторів золотого зруденіння раннього докембрію (табл. 2.2).  

 
Таблиця 2.2. Рудоконтролюючі фактори золотого зруденіння раннього докембрію (Ми-

хайлов, Федчук, 2008). 

Рудні площі Структурний Літостратиграфіч-

ний 

Магмати-

чний 

Метасоматич-

ний 

I РАНГУ: Рудні 

провінції  

Докембрійські кратони Границя архею і 

протерозою  

  

II РАНГУ:   

Рудні зони 

Головні регіональні зсу-

вові зони  

AR ЗКП 

PR ЗКС 

  

III РАНГУ:   

Родовища:  

1. Жильні   

ПС зони розсланцювання  

Субмеридіональні зсувові 

зони  

Зони ПЗ розсувів  

Насуви 

Зони крутопадаю-

чих контактів оса-

дових, вулканіч-

них, інтрузивних 

порід. Пологі кон-

такти порід різної 

компетентності  

Пізні   

гранітні  

інтрузії 

Окварцювання 

Серицитизація 

Піритизація 

2. Розсіяні      

     

Зони зчленування ППС і 

ПЗ розломів 

Гілчасті зони розсланцю-

вання. Підкиди і насуви. 

Субмеридіональні зсуви  

Контрастні конта-

кти 

(різної компетент-

ності чи    

хімічного складу)   

Лампро-

фірові 

дайкові    

компле-

кси 

Окварцювання 

Карбонатизація 

Сульфідизація 

Хлоритизація 
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3. 

Стратиформні  

Конседиментаційні роз-

ломи   

Зони розсланцювання і 

дроблення  

Підкиди, підкидо-насуви і 

насуви  

Флішова формація  

Чорносланцева фо-

рмація 

СЗФ   

Кремениста форма-

ція 

 Турмалінізація 

Окварцювання 

Сульфідизація 

4.  

Порфірові   

Зони розсланцювання і 

дроблення 

 Монцоні-

тоїдні ін-

трузії 

Серицитизація 

Альбітизація 

Каолінізація 

5. Масивні суль-

фідні руди 

Конседиментаційні роз-

ломи 

Зони розсланцювання і 

дроблення 

Основні і середні 

лави 

 Хлоритизація 

Сульфідизація 

6. Скарнові   Вапняки, доломіти  Скарнування 

5. Палеорозсипні      Складчасті структури Моласова форма-

ція 

 Серицитизація 

6. Розсипні  Руслові фації алю-

вію 

  

6. Залишкові     Кори вивітрювання   

IV РАНГУ:   

Рудні тіла 

Гілки розломів  

Дугові розломи  

Структури типу «кінсь-

кого хвоста»   

Осьові зони складок  

Графітові і марган-

цеві рівні 

Горизонти золотов-

місних конгломе-

ратів 

Інтрузи-

вні тіла, 

штоки,    

сили, 

дайки 

Локальні   

 зони вторин-

них  

 змін 

 

Важливим фактором контролю зруденіння є геотектонічне положення рудоно-

сних площ, їх приуроченість до основних структурних елементів земної кори 

(древніх платформ, геосинклінально-складчастих областей фанерозою, областей 

тектоно-магматичної активізації тощо). Справа в тім, що ці глобальні структури 

відрізняються за віком, будовою, історією розвитку і металогенічним наванта-

женням. Тому і родовища корисних копалин, що розташовані у їхніх межах, сут-

тєво відрізняються як за складом, так і за факторами контролю зруденіння. Так, 

для докембрійських платформ характерний переважно сидерофільний характер 

зруденіння, а для фанерозойських рухливих поясів – халькофільно-літофільний. 

Саме тому родовища олова, вольфраму, молібдену та ін. не характерні для ранніх 

етапів розвитку земної кори. З платформним чохлом пов’язаній переважно оса-

дові родовища, а з передовими прогинами – нафтогазоносні і соленосні басейни. 

Тому під час прогнозної оцінки території треба враховувати її геоструктурні осо-

бливості.  

Структурні (структурно-тектонічні) фактори. Є провідними в локалізації 

зруденіння практично усіх відомих генетичних і промислових типів, а також ру-

доносних площ різного рангу (Vearncomb, 1998). Вони виражаються у вигляді 

наявності рудоконтролюючих структур різного рангу, які обумовлюють локалі-

зацію рудоносних площ різного рангу (рудних поясів і зон, рудних районів і ву-

злів, родовищ і конкретних рудних тіл): розломи, зони структурно-формаційних 

незгідностей, позитивні тектонічні структури (куполи, склепіння, підняття), 
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складчасті структури різного рангу (прогини, антиклінальні структури, скле-

піння, флексуроподібні вигини шарів гірських порід, зони розтягнення, кільцеві 

структури тощо). 

Так, для локалізації рудоносних площ I рангу (рудних провінцій, металогеніч-

них поясів і зон) головне значення мають протяжні глибинні розломи, що конт-

ролюють розміщення зон підвищеної тріщинуватості, шовних структур глибо-

кого закладення, зеленокам’яних поясів раннього докембрію, рудоносних вулка-

нічних поясів фанерозою, зон регіонального метаморфізму, рудоконтролюючих 

і рудолокалізуючих структур нижчого рангу. Прикладом може бути структура 

кратону Йілгарн, де золоте і поліметалічне зруденіння контролюється системою 

субмеридіональних розломів і зеленокам’яних поясів (рис. 2.1), мідно-полімета-

лічний пояс Скелястих гір Північної Америки, що простягається на 1500 км при 

ширині близько 100 км, інші подібні структури світу.  
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Рис. 2.1. Структурна схема кратону Йілгарн (Михайлов, Федчук, 2008) 

1 – палеоархей, гнейси, кварцити (˃ 3,2 млрд р.); 2 – 4 – мезо-неоархей: 2 – гранітоїди (2,96–

2,60 млрд р.); 3 – зеленокам’яні пояси (3,0–2,7. млрд р.); 4 – розшарований комплекс Уін-

дімура (2,8 млрд р.); 5 – перекриваючі платформні утворення фанерозою (а), метаморфічні та 

осадові складчасті пояси протерозою (б); 6 – родовища золота мезотермальні (а), скарнові 

(б). Цифрами позначені ЗКП: 1 – Мінатара-Віджі, 2 – Марда, 3 – Вонзан-Хіллз, 4 – Саутерн-

Кросс, 5 – Лейк-Джонстон, 6 – Равенсторп, 7 – Уілуна-Норсман 
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Таким чином, найважливішим регіональним фактором контролю ендогенного 

зруденіння є глибинні розломи (шовні зони) тривалого розвитку, які забезпечу-

ють процеси зародження рудоносних флюїдів за рахунок активізації глибинних 

зон земної кори й умови їх транспортування у верхні горизонти літосфери, ремо-

білізацію рудних скупчень і перевідкладення рудної речовини на пізніших ета-

пах структурної еволюції регіону. У верхніх шарах земної кори такі зони зви-

чайно представлені зсувовими структурами тривалого розвитку, які контролю-

ють формування рудно-металогенічних зон. Це складні тектонічні споруди, де, 

зазвичай субмеридіональні порушення є структурами стиснення, які забезпечу-

ють формування підпорядкованих їм структур розтягнення субширотного, півні-

чно-західного і північно-східного напрямків (скиди, підкиди і насуви, тектонічні 

лінзи та ін.).   

Рудоносні площі II рангу (рудні райони і вузли) контролюються, як правило, 

або ослабленими структурами, підпорядкованими глибинним розломам вищого 

рангу (сприятливими для локалізації зруденіння), або вузлами перетину різносп-

рямованих глибинних і інших розломів (наприклад, Самаргінський і Тумнінсь-

кий рудні райони Сіхоте-Алінської складчастої області). Зазвичай вони приуро-

чені до ділянок диференційованих рухів блоків, причому осадово-вулканогенне, 

вулканогенне і метаморфогенно-гідротермальне зруденіння, як правило, приуро-

чене до відносно опущених блоків, а плутоногенне і вулканогенно-плутоногенне 

– до піднятих (де особливо інтенсивно проявляються процеси ТМА). 

Надзвичайно сприятливим фактором є зони структурно-формаційних незгід-

ностей і тектонічні контакти (особливо шар’яжно-насувні структури)  структур-

них ярусів, що часто виступають як структурно-тектонічні бар'єри, сприятливі 

для локалізації рудної речовини рудоносних розчинів, що здіймаються. Яскра-

вим прикладом може бути родовище урану Кі-Лейк в Канаді, приурочене до зони 

регіональної структурної незгідності (див. рис. 1.15), чи родовище золота Нтото-

розо в Західній Африці, яке контролюється шар’яжно-насувною структурою 

(рис. 2.2). 

Важливе рудолокалізуюче значення можуть мати і позитивні тектонічні стру-

ктури (купола, склепіння, підняття) різного генезису: метаморфічні – для мета-

морфогенних родовищ, тектоно-магматичні – для плутоногенних, вулкано-тек-

тонічні – для вулканогенних і вулкано-плутоногенних (рис. 2.3). 
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Рис. 2.2. Структурна схема родовища Нтоторозо (Михайлов, Федчук, 2008) 

1 – Бірімійські сланці та пісковики; 2 – гранодіорити; 3 – зони навколорудних змін; 4 – зони 

розсіяної золоторудної мінералізації; 5 – зсуви (а), насуви (б); 6 – свердловини; 7 – кварц (а), 

мікроклін (б); 8 – вуглисті сланці (а), вкрапленість сульфідів та золота (б) 

 

2 км

10 км
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11 12 13 14 15   
Рис. 2.3. Рудолокалізуюче значення вулкано-тектонічних структур на прикладі Прио-

хоття (Михайлов, Федчук, 2008)  

1 – покривні утворення кислого (а), помірно кислого (б) і середнього (в) складу; 2 – субвул-

канічні утворення кислого (а), помірно кислого (б) і середнього (в) складу; 3 – архейський 

гранітно-метаморфічний комплекс; 4 – інтрузії гранітоїдів; 5 – розломи; 6 – прояви золото-

срібної (а), мідно-порфірової (б), молібденіт-кварцової (в) рудних формацій 
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Третьому рангу рудних площ відповідають родовища різних генетичних і гео-

лого-промислових типів. Структурні фактори відіграють провідну роль у розмі-

щенні практично всіх типів рудних родовищ: зони розсланцювання, зсувові зони, 

ослаблені зони, підкиди і насуви, зони перетину різноспрямованих розривів та 

ін. Взаємовідношення між рудоутворенням і структурними елементами мають 

дуже складний, комплексний характер і в реальності рудний процес протікає за 

умовами взаємодії різноманітних тектонічних структур різних порядків. 

Четвертому рангу рудних площ відповідають рудні тіла, локалізація яких ви-

значається структурними елементами III-IV порядків (гілками розломів, осьо-

вими зонами складок та ін.). 

Сприятливим фактором контролю ендогенного зруденіння можуть бути скла-

дчасті структури різного рангу. На різних рівнях організації рудного процесу 

його контроль може здійснюватися: 
 великими синклінорними і грабен-синклінорними прогинами – для металогенічних зон 

і рудних районів; 

 антиклінальними складками 1–2 порядку, особливо складними стиснутими складками – 

для рудних полів і родовищ; 

 ядерними частинами антиклінальних складок, склепіннями, флексуроподібними виги-

нами шарів – для рудних зон і рудних тіл. 

Структурний контроль забезпечується в першу чергу за рахунок виникнення 

зон розтягнення і ділянок зниженого тиску, куди відбувається активне нагні-

тання рудоносних розчинів і де може здійснюватися відкладення рудної речо-

вини. Найбільш яскравим прикладом подібних структур є золоторудні тіла родо-

вища Балларат-Бендиго в Австралії, приурочені до ядерних частин стиснутих ан-

тиклінальних складок (рис. 2.4). 

Магматичні фактори обумовлені рудоутворювальною здатністю магмогене-

руючих і магматогенних процесів і властивостями магматичних порід, які обу-

мовлюють процеси рудоутворення, активний і масштабний перерозподіл рудних 

елементів.  Це вказує на генетичний зв'язок ендогенного зруденіння з магматич-

ними тілами – плутонами, екструзивними, субвулканічними тілами, поясами да-

йок і малих інтрузій. Відповідно до цих уявлень, рудна речовина виноситься із 

глибин у верхні горизонти земної кори і на поверхню магматичними розплавами 

і флюїдами, що їх супроводжують. 

Магматичні фактори також виявлені на різних рівнях процесу рудоутворення. 

У регіональному плані наявність магматичних порід, процесів гранітизації і по-

в'язані з ними контактові і гідротермально-метасоматичні перетворення порід бе-

зумовно є позитивним чинником, хоча часто рудні родовища і не мають безпо-

середнього зв'язку з магматогенними тілами. Це пов'язано з рудоутворювальною 

роллю магмогенеруючих і магматогенних процесів в принципі, оскільки вони 

викликають активний і масштабний перерозподіл рудних елементів у навколиш-

ньому геологічному середовищі з можливим формуванням їх промислових ску-

пчень у сприятливих структурних умовах. 
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Рис. 2.4. Структура родовища Балларат-Бендиго (Михайлов, Федчук, 2008) 

А – Північна Дебора, Б – Конфіденс, У – Іст-Стар 

1 – шаруватість; 2, 4 – розломи; 3 – рудоконтролюючий горизонт піритизованих сланців; 5 – 

четвертинні відклади 

 

Масштабним проявом цих процесів є утворення своєрідних рудно-магматич-

них систем (РМС), де поєднуються процеси тектоніки, магматизму і вулканізму, 

рудоутворення. Прикладом таких систем може бути РМС Sukumaland в Танзанії 

концентрично-зональної будови, утворена групою дугоподібних архейських зе-

ленокам’яних поясів і пов’язаних з ними родовищ золота (рис. 2.5). 

 

 
Рис. 2.5. Схема геологічної будови рудно-магматичної системи Sukumaland (Михайлов, 

2019) 



90 

 

 

1 – четвертинні відклади; 2 – протерозой; 3–4 – зеленокам’яні пояс: 3 – складені переважно 

основними вулканітами (I – Rwamagaza, II – Kahama), 4 – складені переважно вулканогенно-

осадовими товщами (III – Geita, IV – Mabale-Buhungurica); 5 – гранітогнейси; 6 – родовища 

золота: 1 – Tulawaka, 2 – Buckreef, 3 – Mawe-Meru, 4 – Tembo, 5 – Bulyanhulu, 6 – Ridge-8, 7 – 

Nyankanga, 8 – Geita, 9 – Matandani, 10 – Kukuluma, 11 – Nyanzaga, 12 – Kitongo, 13 – Golden 

Ridge, 14 – Nyakafuru, 15 – Miabu, 16 – Buzwagi); 7 – старательські розробки; 8 – геологічні 

границі; 9 – розломи 

 

 Рудогенеруюча роль магматичних процесів обумовлена аномально підвище-

ними концентраціями рудних компонентів в деяких магматичних розплавах, що 

можуть бути безпосереднім джерелом золота. Так, глибинні магматичні розп-

лави ультраосновного і основного складу вміщують підвищені концентрації 

хрому, нікелю, міді, платини та інших компонентів, що обумовлює рудогенеру-

ючу роль основних-ультраосновних розплавів, а також продуктів їх диференціа-

ції (Бушвельдський комплекс Південної Африки, масив Седбері в Канаді, родо-

вища Мончетундри на Кольському півострові). Лужні і сублужні магми часто 

збагачені рідкіснометальними і рідкісноземельними елементами,  наприклад, ро-

довище Африканда на Кольському півострові (рис. 2.6), Октябрський масив в 

Україні.  Кислі магматичні розплави збагачені літофільними елементами, тому 

часто з ними пов’язані родовища олова, молібдену та ін. Інтрузивні масиви і рої 

дайок крім того можуть переносити тепло і флюїди, а їх екзо- і ендоконтактові 

зони (як правило, насичені розривними структурами) є сприятливими для оса-

дження рудоносних розчинів і флюїдів. 
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Рис. 2.6. Схема будови родовища Африканда (Семенов, 2001) 
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1 – роговообманкові породи; 2 – нефелін-перовскитові пегматити; 3 – нефелін-гранатові 

пегматити; 4 – нефелін-піроксенові породи; 5 – флогопіт-піроксенові пегматити; 6 – перовс-

китові піроксеніти; 7 – олівініти; 8 – дрібнозернисті піроксеніти; 9 – феніти; 10 – гнейси 

 

Безпосередньо в магматичних тілах локалізуються власне магматичні, у тому 

числі лікваційні родовища хрому, нікелю, міді, платини, наприклад, риф Мере-

цького в Бушвельдському комплексі, Велика Дайка Зімбабве, карбонатитові ро-

довища, наприклад, Маунт-Вельд в Австралії (рис. 2.7).  
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Рис. 2.7. Схема геологічної будови родовища Маунт-Вельд (Михайлов, 2010) 

1 – карбонатити; 2 – зона змін; 3 – рідкіснометальна мінералізація; 4 – вмісні породи; 5 – 

кар’єр 

 

На локальному рівні сприятливим є сполучення контрастних магматичних по-

рід у рамках єдиного рудного району, наявність пластових і січних дайок і што-

ків, уздовж контактів яких часто розвиваються рудні зони зі штокверками і ко-

роткими сходовими жилами.  

Генетичні зв'язки характерні в першу чергу для магматичних родовищ, що асо-

ціюють із ультраосновними, основними і лужними породами. До таких рудних 

об'єктів відносяться родовища хромітів, титану, мідно-нікелевих сульфідних руд 

з платиноїдами, золота, алмазів, цирконію, торію, апатиту, рідкісних земель. На-

приклад, дуніт-перидотитові інтрузиви вміщують родовища хромітів із платино-

їдами; габро-дуніт-гарцбургітові – титаномагнетитові, платинові руди; кімбер-

літи і лампроїти – родовища алмазів; лужно-ультраосновні інтрузиви – апати-

тові, тантало-ніобієві, рідкісноземельні руди; нефелінові сієніти і уртити є алю-

мінієвою сировиною.  

Більшість таких родовищ розташовуються безпосередньо в межах інтрузивних 

масивів. У цьому випадку якісно за мінеральним складом руди не відрізняються 

від складу вмісних інтрузивних порід. Парагенетичний аналіз мінералів магма-

тичних порід і руд вказує на близько-одночасне їхнє утворення ще в магматич-

ний етап. Ознаками таких генетичних зв'язків магматичних порід і руд є: розмі-
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щення руд в інтрузивних тілах та їхніх ендо- і екзоконтактах; спільність фаціа-

льно-глибинних умов утворення магматичних порід і руд; приуроченість інтру-

зивів і руд до єдиних структур; близькість мінерального складу руд і магматич-

них порід; петрохімічні і геохімічні ознаки спільності інтрузивних порід і руд; 

зближене за часом утворення мінералів інтрузивних порід і руд; однаковий сту-

пінь метаморфізму магматичних порід і руд. 

При пошуках родовищ важливе значення має ступінь диференційованості ру-

доносних магматичних розплавів. Найбільш продуктивними є розшаровані, кон-

центрично зональні і багатофазні інтрузиви. Прикладами розшарованих масивів 

рудоносного типу є об'єкти Бушвельда, Седбері, Норильська; багатофазні рудо-

носні масиви центрального типу Кольського півострова (Хібінський, Ловозерсь-

кий); карбонатитові родовища заліза, рідкісних, благородних і рідкісноземель-

них елементів (Ковдор на Кольському півострові). 

Просторове розміщення і будова родовищ, генетично пов'язаних з інтрузивами 

і ефузивами, залежать від форми і характеру поверхні плутонів, їхнього розміру, 

будови, глибини утворення і рівня ерозійного зрізу. При пошуках родовищ ко-

рисних копалин, пов'язаних зі становленням основних і ультраосновних інтрузій, 

важливе значення набувають форми інтрузивів, склад, будова, ступінь диферен-

ціації магматичних порід, їхні структурні особливості і характер дна інтрузивних 

тіл. Цими факторами визначаються, насамперед, закономірності розміщення су-

льфідних мідно-нікелевих, титаномагнетитових, хромітових рудних покладів, 

апатитових і магнетит-рідкісноземельних руд із золотом і платиноїдами в карбо-

натитах.  

При пошуках родовищ, пов'язаних з кислими і середніми за складом інтрузі-

ями, велике значення мають різкі вигини контактів інтрузивів, їхнє ускладнення 

розривами, зонами тріщинуватості, великими апофізами магматитів. Уздовж та-

ких контактів розміщуються пегматитові, метасоматичні поклади, жильно-шток-

веркові тіла сульфідних, мідно-вольфрам-порфірових, скарновых і гідротерма-

льно-жильних золотих, золото-платиноїдно-рідкіснометальних руд.  

Важливе пошукове значення мають площі розвитку рудоносних малих інтру-

зій, дайкових поясів, де рудні родовища розміщуються в тих самих структурах, 

що і магматичні тіла. Часто руди оконтурюють штоки і дайки, утворюють кіль-

цеві штокверки або серії жильних світ на контактах і усередині дайок, у тріщинах 

відколу і відриву. Іноді самі штоки і дайки є рудними тілами, що містять вкрап-

лені руди. Між малими інтрузіями і родовищами існує парагенетичний зв'язок, 

так як ці інтрузії, і родовища, що з ними асоціюють є самостійними похідними 

глибоких магматичних осередків. Зазвичай, чим більш різноманітний склад і вік 

малих інтрузій, на даній площі, тим вона більш рудоносна. 

Закономірне розміщення рудних родовищ відносно магматичних тіл найбільш 

чітко проявляється в зональності зруденіння навколо інтрузивів. Наприклад, на 

Корнуольских родовищах в Англії в напрямку від гранітного плутона встанов-

лена наступна закономірність у розподілі родовищ: у самому гранітному масиві 

розташовані кварц-турмалінові жили з каситеритом; поблизу інтрузиву жили 

крім каситериту містять вольфраміт; трохи далі від інтрузиву жили переходять у 
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вольфрамово-мідні зі станіном; ще далі вони набувають халькопірит-борнітовий 

склад, а жильні мінерали тут представлені вже кварцом і флюоритом; у наступній 

зоні з'являється нікель-кобальт-уранове зруденіння також із кварцом і флюори-

том; потім присутні сульфіди свинцю і цинку зі сріблом і жильні мінерали, що їх 

супроводжують – кварц і барит; віддалені від інтрузиву ділянки зруденіння ха-

рактеризуються сурмою, а ще далі воно представлене карбонатами заліза і мар-

ганцю. 

Вулканогенне і вулканогенно-плутонічне зруденіння зазвичай пов'язане з вул-

канічними і вулкано-плутонічними формаціями вулканічних поясів: з трахібаза-

льтовою, андезит-базальтовою, трахіандезитовою,  андезитовою,  андезит-даци-

товою, андезит-ріолітовою, ріоліт-дацитовою, трахіріолітовою. Вулканогенно-

осадове зруденіння зазвичай пов'язане з трахіандезит-ріолітовими вулканічними 

і пов'язаними з ними туфогенно-осадовими формаціями, експлозивними консе-

диментаційними брекчіями, підводними вулканічними апаратами. Ці ж формації 

і породи, а також супутні їм ексгаляційні, гідротермально-осадові і гідротерма-

льно-метасоматичні утворення сприятливі для всіх типів зруденіння.     

Метаморфічні фактори відіграють провідну роль для метаморфогенних ро-

довищ, які сформувалися в результаті метаморфічних процесів (метаморфічні 

родовища) чи були змінені під впливом метаморфізму (метаморфізовані), що є 

характерним переважно для раннього докембрію і прямо пов'язане з процесами 

регіонального метаморфізму. Для цих процесів притаманні висока температура 

(понад 300 оС), великий тиск і значна глибина (понад 10 км).  

 Для таких родовищ характерним є зв'язок зруденіння з метаморфічними утво-

реннями, переважно раннього докембрію, згідне залягання сплощених рудних 

тіл і метаморфічних порід, які часто формують єдині складчасті форми. Особли-

вості мінерального складу руд і вмісних порід свідчать про однакові термодина-

мічні умови їх утворення. Характерними текстурами руд є сланцювата, смугаста, 

плойчаста, брекчієва; структурами – дроблення, зім’яття, луската, пластинчаста, 

листвувата, волокниста, сноповидна.  

Метаморфічні родовища виникають при метаморфізмі гірських порід, які ра-

ніше не мали промислового значення, коли корисна копалина виникає внаслідок 

перекристалізації і перегрупуванні компонентів без привносу речовини з вміс-

них товщ. Прикладами метаморфічних родовищ можуть бути родовища мармуру 

(Негребівське на УЩ, Діловецьке в Закарпатті), графіту (Заваллівське в Україні), 

гранату (Іванківське в Україні), дистену і силіманіту (Кейвське на Кольському 

півострові).   

Метаморфізовані родовища виникають внаслідок метаморфізму раніше сфо-

рмованих корисних копалин різного генезису, переважно осадового. Типовим 

прикладом родовищ цього типу є родовища залізистих кварцитів Криворізького 

залізорудного басейну (рис. 2.8), металоносних конгломератів Вітватерсранду в 

ПАР, родовища мідистих пісковиків (Удокан в Сибіру), силікатні марганцеві ро-

довища Казахстану, Бразилії, Індії. 
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Рис. 2.8. Геологічний розріз родовища залізистих кварцитів Криворізького залізоруд-

ного басейну (Бєлєвцев и др., 1981) 

1 – мікроклінові граніти; 2 – кварцити верхньої світи; 3 – сланці середньої світи; 4 – залізисті 

кварцити; 5 – тальк–карбонатний горизонт; 6 – кварцити нижньої світи; 7 – альбітофіри; 8 – 

плагіограніти; 9 – розривні порушення 

 

Крім того виділяється ряд родовищ, пов’язаних з процесами локального мета-

морфізму, а саме контактового метаморфізму в ореолах теплового впливу ма-

сивів магматичних порід, наприклад, поклади графіту Курейського родовища 

Сибіру, які виникли в результаті термального впливу трапових інтрузій на шари 

вугілля; динамометаморфізму в зонах зім’яття і регіональних розривних пору-

шень, наприклад, мідно-колчеданні і золоті руд Східного Уралу; імпактного ме-

таморфізму, наприклад, родовища і прояви імпактних алмазів в Сибіру. 

Метасоматичні фактори – наявність рудоконтролюючих метасоматитів 

(наприклад, березит-лиственітової, пропілітової, аргілізитової формацій для зо-

лотого зруденіння), рудно-метасоматичної зональності і таке інше. 

Метасоматоз є природним процесом заміщення мінеральних комплексів під 

дією ендогенних розчинів, якій відбувається зі зміною хімічного складу породи 

за рахунок привносу, виносу чи перерозподілу хімічних компонентів в результаті 

її взаємодії з водними флюїдами (розчинами) при постійному об’ємі за умови 

збереження твердого стану речовини. 
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Наявність зон метасоматично змінених порід є істотним чинником, що конт-

ролює формування рудних родовищ усіх морфогенетичних типів. Найважливі-

шими є процеси окварцювання, серицитизації і сульфідизації, іноді – хлоритиза-

ції, карбонатизації, турмалінізації. Зони розломів зазвичай супроводжуються зо-

нами мілонітизації, брекчіювання і катаклазу. Нарешті, існує взаємозв'язок ендо-

генного зруденіння і регіонального метаморфізму зеленосланцевої фації.  

Характерною рисою гідротермально-метасоматичних утворень є наявність ру-

дно-метасоматичної зональності зі зміною фацій від пропілітової у внутрішніх 

зонах навколорудних ореолів до кварц-серицитової і аргілізитової в їх зовнішніх 

зонах, що слугує надійною пошуковою ознакою.  

Найхарактернішим прикладом родовищ, які контролюються процесами мета-

соматозу, є скарнові родовища заліза, міді, золота, срібла, вольфраму, молібдену 

приурочені до ендо- і екзоконтактів гранітоїдних інтрузій і алюмосилікатних по-

рід, переважно вапняків, наприклад, скарнові родовища поліметалів і бору Даль-

ньогірського рудного району в Примор’ї (рис. 2.9); грейзенові родовища олова, 

вольфраму, молібдену, берилію, флюориту, слюд, наприклад, Вознесенське ро-

довище флюориту в Примор’ї (рис. 2.10); альбітитові родовища танталу, ніобію, 

торію, урану, рідкісних земель, цирконію, наприклад, альбітитові родовища 

урану Кіровоградського рудного району в Україні; родовища золота і сурми, 

пов’язані з пропілітами і березитами, наприклад Березівське родовище золота на 

Уралі.  

 

 
Рис. 2.9. Дальногірське скарнове родовище бору (Примор’є) 
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Рис. 2.10. Геологічний розріз Вознесенського родовища (Рязанцева, Шкурко, 1992) 

1 – сланці; 2 – вапняки; 3 – грейзенізовані граніти; 4 – дайки середнього і основного складу; 

5 – тектонічні порушення; 6 – флюоритизовані вапняки; 7 – флюоритові руди 

 

Розберемо особливості метасоматичних факторів на прикладі родовищ золота 

(Михайлов, Федчук, 2008). Ці фактори мають провідне значення для метаморфо-

генно- і плутоногенно-гідротермального типів родовищ золота, для яких харак-

терний розвиток пропілітів, чітка рудно-метасоматична зональність, що найчас-

тіше представлена таким рядом (від зовнішніх зон до внутрішніх):  
• алунітові кварцити,  

• каолінітові кварцити,  

• кварцові гідрослюдити,  

• кварцові серицитоліти,  

• кварцові адулярити,  

• хлорит-карбонатні пропіліти,  

• хлорит-епідотові пропіліти 

З глибиною змінюється склад жильних утворень від метасоматичних кварцо-

вих жил на верхніх рівнях до жил метаколоїдного кварцу з адуляром – на серед-

ніх, і, нарешті, до кварц-карбонатних і кварц-альбіт-епідотових жил – на нижніх 

рівнях. Відповідно змінюється і металогенічне навантаження: для верхніх рівнів 

(надрудний зріз) характерний розвиток надрудного ореола золота з підвищеними 
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вмістами Hg і Sb, середніх (верхньо-середньорудний зріз) – золото-срібна міне-

ралізація, нижніх (середньо-нижньорудний рівень зрізу) – золото-поліметалічна 

мінералізація. Сприятливим показником наявності золоторудної мінералізації у 

всіх випадках є наявність таких сульфідів, як пірит, халькопірит, арсенопірит, 

галеніт, бляклі руди, сфалерит та ін.  

Стратиграфічні фактори проявлені у вигляді стратиграфічних рівнів, спри-

ятливих для локалізації зруденіння. Для великої групи корисних копалин, таких, 

як вугілля, залізні і марганцеві руди, фосфорити, боксити та ін., ці закономірності 

витримуються в межах усієї земної кулі і як би фіксують продуктивні періоди. 

Стратиграфічні фактори можна поділити на глобальні, регіональні і локальні. 

Глобальні стратиграфічні фактори проявлені у вигляді глобальних метало-

генічних (минерагенічних) епох зруденіння, специфічних для кожного типу ко-

рисних копалин. Протягом еволюції Землі відбувалася зміна видів корисних ко-

палин і типів родовищ (рудних формацій). 

Еволюцію зруденіння можна показати на прикладі залізорудних родовищ.  

Найбільш крупні родовища заліза з'явилися наприкінці архею і в палеопротеро-

зої. Це залізисті кварцити, які були утворені хемогенно-осадовим шляхом і зго-

дом піддані регіональному метаморфізму амфіболітової фації. Другий пік зруде-

ніння припадає на границю девону і карбону, у цей час виникли герцинські маг-

матичні родовища титаномагнетитів і скарнові родовища магнетитових руд. Тре-

тій пік припадає на палеоген, коли утворювалися осадові родовища оолітових 

залізних руд. Подібні металогенічні епохи і еволюція типів зруденіння в часі ха-

рактерні для більшості видів корисних копалин.  

Глобальні стратиграфічні фактори мають велике значення для виділення тери-

торій, перспективних на пошуки тих чи інших типів родовищ. Наприклад, стра-

тиграфічний діапазон промислових вугільних родовищ обмежений відрізком 

часу від карбону до верхньої крейди. У докембрійських відкладах пошуки вугі-

льних родовищ безглузді, тому що в той час була відсутня наземна рослинність. 

Регіональні стратиграфічні фактори характерні для екзогенних родовищ, при-

урочених до осадових басейнів. Останні утворюються в платформних западинах 

континентів і шельфів, у западинах крайових і внутрішніх морів, в орогенних 

западинах, рифтах. Ті басейни, в яких спостерігається зруденіння, називаються 

осадовими рудоносними басейнами. За своїми розмірами вони зазвичай відпові-

дають мінерагенічним провінціям. Рудоносні осадові басейни розділяють за ха-

рактером осадків (кременисті, теригенні, карбонатні, вуглецеві та ін.), за типом 

зруденіння (залізорудні, соленосні, вугленосні, фосфоритоносні, мідисті та ін.), 

за віком (докембрійські, палеозойські, мезозойські, кайнозойські). У теригенних 

рудоносних басейнах нерідко є домішка вулканогенного матеріалу. 

Корисні копалини осадового генезису з'являються на різних етапах геологіч-

ної історії. Наприклад, вуглисті сланці відомі з нижнього силуру, вугілля – з де-

вону, а оолітові, гідрогетит-шамозит-сидеритові фації – з верхнього протерозою. 

Однак, до певних періодів геологічної історії  приурочене утворення і великої 

частини деяких магматогенних родовищ, хоча тут віковий фактор часто має під-

легле значення. Можна, наприклад, відзначити, що головна маса світових запасів 
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олова і вольфраму пов'язана з альпійськими (мезозойськими і кайнозойськими) 

інтрузіями; цей же вік має більшість ртутних і сурм'яних родовищ. 

Локальні стратиграфічні фактори проявлені у приуроченості корисних ко-

палин до більш дрібних стратиграфічних підрозділів – світ, ярусів, горизонтів. 

Зазвичай такі закономірності мають місцеве значення – у межах басейну, району. 

Наприклад, для залізних руд Криворізького басейну суттєво важливе розчлену-

вання криворізької серії порід протерозою на три свити і характеристика ознак, 

які дозволяють виділити середню рудну світу цієї серії та конкретні шари руди 

(див. рис. 2.8). 

Таким чином, вивчення стратиграфічних факторів має велике значення при 

пошукових роботах, оскільки присутність у районі, що досліджується, порід тих 

стратиграфічних горизонтів, які в глобальному або регіональному масштабі від-

носяться до продуктивних, може слугувати передумовою пошуків відповідних 

родовищ. Це дозволяє на підставі геологічної карти і розрізів обґрунтовано ви-

бирати точки закладання розвідувальних виробок, вирішувати питання про за-

кінчення буріння свердловин, інтерполювати дані між точками спостереження і 

тим самим розріджувати розвідувальну мережу.  

Літологічні (літолого-фаціальні) фактори обумовлені літологічними і фаці-

альними властивостями гірських порід (склад, щільність, пористість, тріщинува-

тість, збагаченість органічною речовиною, наявність тіл з контрастними фізико-

хімічними властивостями тощо), сприятливими для утворення рудних покладів. 

 Найбільшу значимість ці фактори набувають при пошуках і прогнозуванні 

осадового і вулканогенно-осадового зруденіння. Більшість екзогенних родовищ 

утворюються в певних фаціальних умовах. У загальному випадку фації поділя-

ються на континентальні і морські. Для континентальних умов характерні пере-

рви в осадконакопиченні, наявність кір вивітрювання і карсту, палеонтологічні 

знахідки наземних тварин, залишки наземних рослин, червоноколірний вигляд 

уламкових порід. У корах вивітрювання утворюються залишкові родовища за-

ліза, марганцю, нікелю, хрому і бокситів. При вивітрюванні може відбуватися 

місцеве перенесення рудного матеріалу, що збільшує інтенсивність і масштаби 

зруденіння. Легко розчинні сполуки мігрують, створюючи інфільтраційні родо-

вища. Тип родовищ залежить від субстрату, що підданий вивітрюванню. У кон-

тинентальних умовах на рівнинах або в депресіях за рахунок вуглефікації рос-

линних залишків виникли всі вугільні родовища, а також мезозойські і кайнозой-

ські родовища бурого вугілля і торфу, що не досягли стадії вуглефікації. В озер-

них умовах на континентах іноді відкладаються галіт або борати, що мають прак-

тичне значення. 

Морські фації встановлюються за літологічним складом порід, наявністю мор-

ської фауни, в основному мікрофауни; за присутністю хемогенних і органогенно-

хемогенних осадків, таких як карбонати, сульфати, опоки, викопні солі; за шару-

ватістю  уламкових порід (пісковиків, алевролітів, аргілітів). У вулканічних по-

родах спостерігаються ознаки швидкого охолодження і кристалізації (обсидіан, 

спіліт, кератофір, піллоу-лави). 
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На шельфі акваторій, при віддаленні від берега, утворюються марганцеві ро-

довища, що представлені родохрозитом. При наближенні до берегової лінії і під-

вищенні окисного потенціалу карбонатні руди змінюються оксидними (Ніко-

польське та інші родовища). 

У замкнених басейнах при надходженні в них рудоносних розчинів з навколи-

шніх територій утворюються численні стратиформні родовища. У теригенних 

відкладах поширені мідні родовища, у карбонатних переважають свинцево-цин-

кові родовища. Із кременистими хемогенними осадками асоціюють залізисті ква-

рцити і золоторудні родовища. У районах вулканічної діяльності в басейнах з'я-

вляються осадові хемогенні родовища поліметалів, заліза, марганцю, бариту. 

В арідному кліматі, в умовах інтенсивного випаровування води утворюються 

евапоритові відклади, що включають галоїдні (сульфатні і хлоридні) сполуки. 

Вони складають родовища калійно-магнієвих солей і галіту. На межі континенту 

і океану в прибережно-морських умовах і в дельтах річок утворюються осадові 

родовища залізних оолітових руд. Залізо-марганцеві конкреції належать до гли-

боководних фацій дна океанів. 

Загальновідома схема фаціального профілю М.Н. Страхова при переході від 

континенту до океану (рис. 2.11). Зі схеми видно, що кременисті породи (опоки), 

горючі сланці, марганцеві і фосфорні руди, глауконіт утворюються в морських 

умовах на шельфі. Залізні оолітові руди формуються в прибережно-морських 

умовах (Керченське, Аятське) і в дельтах річок (Лісаковське). Вугільні родовища 

(паралічний тип вугілля) у прибережних рівнинах поширені на континентах. Ро-

довища кори вивітрювання розташовані на пенепленах – рівнинних територіях, 

які стійкі протягом тривалого відрізка часу, достатнього для утворення кір виві-

трювання. 

                                                       

      Доломити                      Органогенний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.11. Фаціальний профіль осадкоутворення в умовах гумідного клімату (за Н.М. 

Страховим) 



100 

 

 

Літологічні дослідження реалізуються у вигляді схем будови осадової товщі, 

літологічних карт, профілів і розрізів. На підставі цих матеріалів визначають кон-

кретні загальні і локальні закономірності розміщення осадових родовищ корис-

них копалин у даному районі або басейні, керуючись якими вирішують пошукові 

і розвідувальні задачі: де проводити пошукові роботи, як розміщувати розвіду-

вальні виробки, як інтерполювати дані між розвідувальними точками і екстрапо-

лювати їх за межі контуру, що утворений цими точками. Наявність літологічних 

схем, карт і профілів обов'язкова для науково обґрунтованого проведення пошу-

ків і розвідки осадових родовищ і узагальнення отриманих матеріалів. Літолого-

фаціальні передумови повинні розглядатися в комплексі зі стратиграфічними. 

Однак, область застосування фаціально-літологічних факторів не обмежу-

ється пошуками екзогенних руд, але поширюється також і на руди ендогенного 

походження. Так, важливе значення мають вуглецеві, кременисто-залізисті і ма-

гнезіально-залізисті горизонти, що, з одного боку, можуть вміщувати первинні 

(сингенетичні) підвищені концентрації рудних компонентів, а з іншого – збага-

чуватися ними при їх перерозподілі в ході наступних гідротермально-метамор-

фічних і гідротермально-метасоматичних процесів. Як правило, осадові породи, 

що несуть ендогенне зруденіння, відрізняються підвищеним вмістом Сорг., що 

свідчить про їх формування в глибоководних застійних умовах, в обстановці сі-

рководневого зараження, тобто у відбудовній обстановці. 

Такі товщі і пачки порід, збагачених органічною речовиною (ОР), можуть 

бути сприятливими і для утворення покладів вуглеводнів, у тому числі нетради-

ційного типу, наприклад, майкопська серія Чорноморсько-Кримського регіону, 

де виділяються лінзовидні тіла, перспективні для формування покладів сланце-

вої нафти (рис. 2.12).    

Сприятливу роль грає наявність товщ і тіл з контрастними фізико-хімічними 

властивостями. Так, щільні, або високопластичні погано проникні породи висту-

пають у ролі екранів і бар'єрів, де рудоносні розчини і флюїди, що здіймаються, 

можуть відкладати свій рудний вантаж. Геохімічними бар'єрами можуть слу-

жити товщі і шари, збагачені Сорг., зокрема, чорносланцеві товщі. Особливо 

сприятливим є сполучення контрастних літофацій і стратиграфічних перерв і не-

згідностей, до яких часто приурочене ендогенне зруденіння, наприклад, золото-

рудне родовище Буффало-Анкерит в Канаді, де рудні тіла приурочені до конта-

ктів осадових і вулканогенних товщ (рис. 2.13). 
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Рис. 2.12. Седиментолого-палеоокеанографічний перетин. Майкопські відклади. Півні-

чночорноморський шельф (Михайлов та ін., 2014, 2021) 

1–3 – кластогенні акумулятивні тіла; шельфові мули; 4 – з фоновим вмістом ОР; 5 – з підви-

щеним вмістом ОР 
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Рис. 2.13. Структурна схема родовища Буффало-Анкеріт (Михайлов, Федчук, 2008) 

1 – конгломерати, 2 – хлоритові та хлорит-талькові сланці; 3 – карбонатизовані андезити; 4 – 

андезибазальти; 5 – ріоліти й дацити; 6 – геологічні границі; 7 – розломи; 8 – золотоносні 

кварц-турмалінові жили 
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Важливу роль відіграють смугасті залізорудні формації (СЗФ), до яких часто 

приурочені ендогенні родовища поліметалів, золота та ін. Прикладом може бути 

родовище золота Люпен в Канаді, де золоте зруденіння чітко приурочене до 

шару залізистих кварцитів (рис. 2.14 ).  
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Рис. 2.14. Схематична геолого-структурна карта родовища Люпен (Geological 

classification, 2000) 

1 – залізисті  кварцити; 2 – рудна зона; 3 – дайки габро; 4 – залягання порід 

 

Для пошуків таких корисних копалин цікаві карбонатні породи, в яких інтен-

сивно утворюються різноманітні метасоматичні гіпогенні руди. Так, більшість 

скарнів локалізується у вапняках, а разом зі скарнами відкладаються руди заліза, 

міді, вольфраму, молібдену, олова, свинцю, цинку і золота. Особливо сприятливі 

карбонатні породи для локалізації свинцево-цинкових руд. З карбонатними тов-

щами пов'язана частина родовищ флюориту, бариту, магнезиту та ін. Піщано-

сланцеві товщі в багатьох місцях вміщують олов'яні і олов'яно-вольфрамові 

руди. Майже всі родовища мусковіту і флогопіту, а також графіту залягають у 

давніх метаморфічних сланцях. У кварцитах концентруються родовища оптич-

ного кварцу і п'єзокварцу.  

Крім того, літолого-фаціальні передумови широко застосовуються для пошу-

ків корисних копалин, які самі є представниками певних фацій (вапняки, глини, 

крейда, піски тощо). Усі такі породи повинні фіксуватися на геологічній карті і 

розрізах до неї, тому що стадія пошуків цих порід практично відсутня, і геолого-

розвідувальні роботи починаються з геолого-економічного обстеження родовищ 

цієї мінеральної сировини. Доцільність розробки подібних родовищ визнача-

ється в основному не геологічними, а техніко-економічними факторами. 

Провідну роль літостратиграфічний фактор відіграє у розміщенні палеорозси-

пних родовищ золота та інших елементів, таких, як Вітватерсранд у ПАР, Тарква 

в Гані та ін. (рис. 2.15, 2.16). 
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Рис. 2.15. Структурна схема родовища Тарква (Михайлов, Федчук, 2008) 

1 – товща Хуні; 2 – філіти товщі Тарква; 3 – товща Банкет; 4 – горизонт золотовмісних кон-

гломератів; 5 – товща Кавере; 6 – Бірімій; 7 – інтрузії основного складу; 8 – розломи; 9 – еле-

менти залягання верствуватості: а – нормальне, б – перевернуте; 10 – осі складок: а – антик-

лінальних, б – синклінальних 

 

 
Рис. 2.16. Золотоносні конгломерати Таркви в Гані  
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Геоморфологічні фактори представлені формами рельєфу, які визначають 

локалізацію екзогенного зруденіння (кір вивітрювання, розсипів, осадових родо-

вищ тощо), а також глибину ерозійного зрізу (для ендогенних родовищ). 

Палеогеографічні і геоморфологічні фактори мають головне значення для ло-

калізації древніх і сучасних розсипних родовищ (рис. 2.17, 2.18). Головними фа-

кторами контролю четвертинних розсипів, у тому числі похованих, є: 
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Рис. 2.17. Будова долинного розсипу (Шило, 2002) 

1 – ґрунтово-рослинний шар; 2 – делювіальний суглинок з галькою; 3–7 – відклади заплави: 3 

– алювіальний мул, 4 – слабко зв’язані галечники з піском, валунами, лінзами льоду, 5 – лі-

нзи мулу з галькою, 6 – лінзоподібні прошарки в’язкої глини з галькою, 7 – галечники з валу-

нами і щебнем, у нижніх горизонтах – в темно-сірому піщанистому суглинку; 8 – відклади II 

тераси – галечники в жовтому суглинку з лінзами льоду; 9 – корінні породи, зверху тріщину-

ваті; 10 – золотоносні горизонти 

 

 
Рис. 2.18. Механізм утворення розсипів магнетиту (Мадагаскар, 2008 р.) 
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 приуроченість формування «первинних» розсипів (пліоцен – ранній плейстоцен) до за-

гально планетарної неотектонічної активізації нашої планети, що викликала різку зміну 

рельєфу, що й обумовило активізацію процесів денудації і перерозподіл уламкового ма-

теріалу; 

 наявність розсипоутворювальних рудних формацій на території формування розсипів; 

 наявність сприятливих реліктових і сучасних морфоструктур рельєфу, особливо, наяв-

ність геоморфологічних пасток; 

 наявність розсипоутворювальних рудних мінералів зі сприятливими фізико-механіч-

ними властивостями (циркон, каситерит, золото, платина тощо); 

 наявність напівпухких алювіальних чи прибережно-морських відкладів пліоцену-ран-

нього плейстоцену, залишків перевідкладених кір вивітрювання. 

Надзвичайно сприятливі для формування рудних родовищ кори вивітрювання, 

особливо латеритного ряду. До них приурочені залишкові силікатно-нікелеві ро-

довища Куби і Нової Каледонії, бокситові родовища Гвінеї, золоторудні родо-

вища Австралії, ПАР, Танзанії (рис. 2.19). Головними факторами формування ро-

довищ кір вивітрювання є: 
 кліматичні умови формування, що визначають особливості процесу гіпергенезу (його 

хімізм, спрямованість, інтенсивність і таке інше) і формування того чи іншого типу кір 

вивітрювання; 

 особливості ландшафту, у першу чергу рельєф місцевості, від якого залежить потуж-

ність зони гіпергенезу і глибина ерозійного зрізу (від чого залежить схоронність кори 

вивітрювання);   

 особливості корінних джерел (наявність рудних тіл із сульфідами, телуридами, кварцо-

вого матеріалу, зон дроблення і розсланцювання тощо). 

 

 
Рис. 2.19. Золотоносні латеритні кори вивітрювання (Танзанія, 2018 р.) 
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Пошукові критерії. Під пошуковими критеріями (ознаками) розуміють гео-

логічні та інші факти, які прямо або опосередковано вказують на наявність або 

можливість виявлення в конкретному місці проявів корисних копалин (Погреби-

цкий, 1977;  Авдонин, 2007). Відповідно виділяються прямі та непрямі (опосере-

дковані) пошукові критерії.  

До прямих пошукових критеріїв зазвичай відносять виходи корисних копа-

лин на денну поверхню; механічні (включаючи шліхові), первинні і вторинні лі-

тохімічні ореоли і потоки розсіювання, біогеохімічні, гідро- і атмогеохімічні ано-

малії; сліди старих гірничих виробок і розробки корисних копалин.   

Виходи корисних копалин на денну поверхню – це природні або штучні, роз-

криті гірничими виробками, виходи рудного тіла на поверхню (рис. 2.20). Це най-

більш достовірний критерій наявності зруденіння, хоча він і не обумовлює про-

мислову цінність покладів, яка врешті решт може бути встановлена тільки за ра-

хунок встановлення кондицій на мінеральну сировину цих покладів. 

Оцінка виходів корисних копалин ускладнюється наявністю певних змін руд-

ної речовини за рахунок гіпергенних процесів, насамперед фізичного і хімічного 

вивітрювання, які можуть суттєво змінювати фізичний стан і хімічний склад пе-

рвинної рудної речовини. За стійкістю до процесів вивітрювання корисні копа-

лини можна розділити на три групи.  

 

 
Рис. 2.20. Корінні виходи зони рідкіснометальної мінералізації прояву Анкозоамбо на 

Мадагаскарі, 2008 р. 
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До першої належать поклади, складені фізично і хімічно стійкими мінералами: 

руди олова, вольфраму, ртуті, золота, хромітів, платиноїдів та ін., хоча певні пе-

ретворення відбуваються і з цими рудами. Як правило, для цієї групи мінералів 

характерне їх накопичення в корах вивітрювання, що може сприяти збагаченню 

останніх корисних компонентів і формуванню залишкових родовищ в латерит-

них корах вивітрювання, наприклад, родовища золота Іті в Кот-д’Івуар, Олімпі-

аднинське в Красноярському краї та ін. 

 До другої групи відносяться руди, у яких рудні мінерали окиснюються і пере-

ходять в іншу мінеральну форму, але залишаються на місці. Так, мінерали заліза 

(магнетит, гематит та ін.) можуть окислитися до гідрогематиту або лімоніту; ка-

рбонати марганцю переходять у піролюзит; галеніт заміщується церуситом, анг-

лезитом та ін. мінералами; арсенопірит – скородитом. Якщо рудні мінерали су-

проводжується мінералами, які вилуговуються при вивітрюванні, то вміст кори-

сних компонентів може зрости. Саме так за рахунок вилуговування кварцу із за-

лізистих кварцитів утворилися багаті руди Курської магнітної аномалії (КМА). 

Взагалі, збагачені залізом руди або гірські породи часто дають «залізні шляпи», 

складені   переважно з оксидів і гідроксидів заліза.  

 До третьої групи відносяться руди, складені нестійкими мінералами, які роз-

чиняються і в основному розсіюються. Сульфіди міді і цинку перетворюються в 

легко розчинні сульфати і виносяться із зони окислення. Частина міді може дати 

незначні скупчення малахіту, азуриту, хризоколи та ін. Сульфат цинку вино-

ситься, але при наявності карбонатів може реагувати з ними з появою нижче зони 

окислення покладів смітсоніту і каламіну. Сульфіди і арсеніди нікелю також ро-

зсіюються, залишки нікелю можуть дати примазки анабергиту, кобальту – при-

мазки еритрину. Подібні примазки є гарною пошуковою ознакою і можуть вка-

зувати на присутність промислових руд на глибині.  

Механічні ореоли і потоки розсіювання виникають у всіх типах пухких відк-

ладів від елювіальних до льодовикових при руйнуванні хімічно стійких у зоні 

гіпергенезу корисних копалин. За крупністю і агрегатному стану продуктів руй-

нування вони поділяються на крупноуламкові – рудні розвали, валуни, галька 

розміром до десятків сантиметрів у діаметрі серед елювіально-делювіальних, рі-

чкових і льодовикових відкладів; піщано-гравійні (шліхові), де розміри зерен мі-

нералів складають від десятих часток до перших міліметрів; тонкодисперговані 

(глинисті), де розміри зерен мінералів не перевищують сотих часток міліметра.  

Елювіальні ореоли розсіювання зазвичай характеризуються перевагою велико-

уламкового матеріалу, особливо якщо утворюються за рахунок міцних, стійких 

проти хімічного вивітрювання руд, що залягають у більш пухких вмісних поро-

дах. При цьому продукти руйнування останніх швидше подрібнюються і вино-

сяться за межі ореолу, а рудні брили і уламки залишаються на місці і свідчать 

про наявність руд у корінному заляганні. Такі ореоли розсіювання утворюються 

за рахунок руйнування магнетит-гематитових, титаномагнетитових, пегматито-

вих, скарнових, корундових, і подібних родовищ. Ореоли розсіювання, які утво-

рюються за рахунок руд, стійких хімічно, але менш міцних, (золоторудні, олово-
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рудні та ін.), характеризуються меншою крупністю рудних уламків. У цих випа-

дках, крім крупноуламкових, значну роль відіграють шліхові ореоли. Форми 

елювіальних механічних ореолів розсіювання визначаються контурами виходів 

рудних тіл на поверхню корінних порід, але їхні розміри зазвичай більші в порі-

внянні з виходами рудних тіл; рудні уламки переміщуються в сторони від руд-

ного тіла на відстань іноді до десятків метрів і слугують надійною пошуковою 

ознакою. 

Делювіальні ореоли розсіювання утворюються за рахунок фізичного вивітрю-

вання рудних тіл і переміщення продуктів руйнування по схилу. При цьому рудні 

уламки перемішуються з безрудними і тією чи іншою мірою подрібнюються. За-

лежно від міцності руд, а також від крутості схилу співвідношення розмірів руд-

них уламків може бути різним. При вивітрюванні міцних руд і переміщенні руд-

них уламків по крутих схилах утворюються крупноуламкові ореоли і потоки ро-

зсіювання, що простягаються по схилу іноді на багато сотень метрів. При руйну-

ванні менш міцних руд і, особливо, при пологому рельєфі, ореоли розсіювання 

утворені більш дрібними фракціями рудного матеріалу. Якщо руда складена 

стійкими мінералами, то в цих умовах значна роль належить шліховим ореолам, 

а менш стійкі мінерали утворюють тонко-дисперговані ореоли розсіювання, до-

вжина яких обмежується десятками або першими сотнями метрів. Форми делю-

віальних ореолів розсіювання визначаються крутістю схилу і складністю його 

рельєфу, а також розташуванням і конфігурацією виходів рудних тіл на повер-

хню.  

 Алювіальні ореоли розсіювання утворюються в результаті перенесення, пере-

робки і сортування водними потоками елювіальних і делювіальних відкладів. Да-

льність перенесення, ступінь переробки і сортування матеріалу залежить від 

швидкості течії і потужності водного потоку, міцності і густини мінералів, їхньої 

хімічної стійкості і обкатаності. Остання залежить від дальності перенесення, що 

має важливе пошукове значення. Як правило, уламки слабких руд зберігаються 

необкатаними на відстані сотень метрів, а міцних – перших кілометрів; груба об-

катаність свідчить про перенесення уламків слабких руд на перші кілометри, а 

міцних – на перші десятки кілометрів; високий ступінь обкатаності може свід-

чити про перенесення уламків на багато десятків кілометрів, хоча потужними 

гірськими водними потоками великі уламки стійких руд можуть переноситися на 

десятки кілометрів без значного обкатування.  

Важливе пошукове значення мають алювіальні шліхові потоки розсіювання, 

які утворюються за рахунок виносу з корінного родовища хімічно стійких і по-

рівняно щільних мінералів. До них відносяться золото, платина, магнетит, гема-

тит, ільменіт, рутил, вольфраміт, шеєліт, каситерит, хроміт, циркон, кіновар, мо-

нацит, алмаз, корунд, топаз, гранат, флюорит, апатит і деякі інші. Шліхові потоки 

розсіювання хімічно і механічно стійких мінералів можуть мати довжину багато 

десятків кілометрів і, безумовно, є однією з найважливіших пошукових ознак. 

Склад шліху, форма кристалів певних мінералів, їх зростків дозволяє визначити 

генетичний тип корінного родовища і його мінеральний склад. Тому шліховий 
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метод є одним з основних під час пошуків родовищ відповідних корисних копа-

лин. За сприятливими умовами може відбуватися не тільки механічне розсію-

вання мінералів, але й їхня концентрація – утворення розсипних родовищ.  

Валунно-льодовикові ореоли розсіювання утворюються за рахунок механічного 

руйнування родовищ і перенесення рудних уламків на ту або іншу відстань льо-

довиком, що рухається. Вони можуть досягати значних розмірів (кілометри, де-

сятки км). Ступінь механічної обробки рудних уламків залежить від способу тра-

нспортування: продукти руйнування, що переміщуються по дну льодовика, за-

знають сильного стирання, а уламки, що знаходяться у тілі льодовика, не підда-

ються значній механічній обробці. Уламковий матеріал, як правило, не сорту-

ється за розмірами часток: поряд з великими брилами, що досягають часто деся-

тків кубічних метрів, присутні шліхові і навіть тонкодисперсні фракції. При 

цьому, ступінь обкатаності рудних валунів не є показником дальності їхнього 

перенесення. Такі ореоли зазвичай мають форму віяла, у вершині якого розташо-

вується корінне джерело рудного матеріалу. Льодовик може переносити рудні 

уламки на багато десятків кілометрів. Напрямок зносу матеріалу визначається за 

льодовиковими шрамами на «баранячих лобах», а також за льодовиковими фор-

мами рельєфу.  

Первинні літохімічні ореоли виникають навколо рудних тіл у вмісних поро-

дах внаслідок міграції хімічних елементів. Вони можуть утворюватися одноча-

сно з виникненням рудних концентрацій в навколорудних метасоматитах і жи-

льних утвореннях (сингенетичні), а також і в більш пізній час (епігенетичні). 

Для перших розподіл хімічних елементів характеризується плавним підвищен-

ням концентрацій у напрямку до рудних тіл. Ці ореоли представлені тонкодис-

персними асоціаціями рудних мінералів і хімічних елементів, що утворюють сво-

єрідні «чохли» навколо рудних тіл. Вони характерні насамперед для магматич-

них родовищ. 

Епігенетичні ореоли супроводжують родовища, які утворюються в результаті 

процесів, накладених на вмісні породи, наприклад, пегматитові, жильні гідроте-

рмальні родовища та ін. Як і рудні поклади, епігенетичні ореоли приурочені до 

рудовмісних структур і часто відрізняються незгідним положенням стосовно 

вмісних порід. Оскільки міграція компонентів у сторони від рудних тіл, що фор-

муються, залежить від ряду факторів – їхньої рухливості, складу фільтруючих 

розчинів, властивостей середовища, фізико-хімічної обстановки та ін. – будова 

цих ореолів, співвідношення елементів в них бувають досить складними. За ме-

ханізмом утворення вони поділяються на дифузійні, інфільтраційні і дифузійно-

інфільтраційні.  

За положенням щодо денної поверхні виділяють відкриті первинні ореоли, які 

виходять на денну поверхню, і сховані, що не виходять на поверхню. Останні 

доцільно підрозділяти на сліпі (нерозкриті ерозією ореоли) і поховані (перекриті 

чохлом алохтонних відкладів).  

Розміри, склад і форма первинних ореолів залежать від масштабів, будови, 

морфології, умов залягання, складу рудних тіл, концентрації в них корисних ком-
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понентів, фізико-хімічних особливостей і умов залягання вмісних порід, геохімі-

чних особливостей елементів, що входять до складу ореолів. Зокрема, велике 

значення для утворення первинних ореолів має міграційна здатність елементів, 

що залежить від їхніх геохімічних особливостей, таких як можливість елементів 

утворювати іони різної валентності; основні і кислотні властивості елементів, які 

визначаються відношенням радіусів і валентності іонів; будова природних хімі-

чних сполук елементів, що визначають їх проникність; енергія кристалічних ґрат 

природних сполук, від якої залежить їхня розчинність. 

Встановлено, наприклад, що за інших рівних умов зі збільшенням валентності 

зростає міграційна здатність сірки, міді, миш'яку, урану, ванадію, хрому і деяких 

інших елементів, а заліза, марганцю, кобальту – зменшується. Відомо, що най-

більш широкі ореоли навколо рудних тіл утворюють ртуть, сурма, миш'як, цинк, 

молібден, тобто елементи, що мають підвищену міграційну здатність.  

Глибина проникнення рудної речовини у вмісні породи в значній мірі зале-

жить також від того, якими рудами представлене рудне тіло: наприклад, такі еле-

менти, як мідь, свинець, барій, утворюють досить вузькі ореоли розсіювання 

(одиниці метрів) при суцільному зруденінні; а при вкрапленому – ореоли розсі-

ювання зазначених елементів досягають багатьох десятків і навіть сотень метрів. 

Поряд з іншими факторами, розміри і будова первинних ореолів розсіювання 

багато в чому залежать від форми і будови самих рудних тіл. Так, навколо поо-

диноких простих жильних тіл ореоли розсіювання утворюють облямівки, що 

продовжуються по простяганню і повстанню за межі таких тіл (рис. 2.21); на-

вколо зближених рудних тіл, а також тіл, що характеризуються складною мор-

фологією, первинні ореоли мають, зазвичай, складні обриси (рис. 2.22). 

 

 
Рис. 2.21. Схема будови ореолу розсіювання навколо поодинокого рудного тіла (Погре-

бицкий и др., 1977) 

1 – алювіальні відклади; 2 – вапняки, що вміщують зруденіння;  3 – рудне тіло; 4 – первин-

ний ореол розсіювання; 5 – вторинний ореол розсіювання; 6 – свердловини 
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Рис. 2.22. Схема будови первинного ореолу розсіювання навколо зближених рудних тіл 

(Погребицкий и др., 1977) 
1 – масивні щільні вапняки; 2– шаруваті тріщинуваті вапняки; 3 – глинисті сланці; 4 – рудні 

тіла; 5 – первинний ореол розсіювання; 6 – рудні прожилки 

 

Важлива особливість первинних ореолів – їхня зональна будова (Соловов, 

1985). По відношенню до рудного тіла виділяють осьову, поздовжню і поперечну 

зональність. Осьова зональність виявляється за напрямком передбачуваного 

руху рудоутворювальних розчинів. Поздовжня геохімічна зональність спрямо-

вана по простяганню покладів, а поперечна визначається хрест простягання руд-

них тіл і рудно-метасоматичних зон.  

Причини виникнення зональності можна визначити закономірною зміною в 

просторі складу і концентрації елементів із видаленням від рудних тіл. Найчас-

тіше  встановлюється зональність розподілу елементів в ореолах постмагматич-

них родовищ. Це пояснюється фізико-хімічними умовами утворення родовищ, 

але, головним чином, різними швидкостями переміщення іонів у розчинах, тобто 

їхньою рухливістю. Незалежно від способу проникнення рудної речовини у вмі-

сні породи (інфільтраційний або дифузійний), швидкості переміщення елементів 

різні і визначаються їхнім іонним потенціалом. У зв'язку з цим, у процесі утво-

рення ореолу елементи проходять різні відстані і, відповідно, зонально розташо-

вуються навколо рудних тіл. 

Практичне значення зональності первинних ореолів визначається тим, що вона 

дозволяє оцінювати природу ореолу, прогнозувати не тільки наявність схованого 

зруденіння, але й визначати положення можливого рівня його локалізації, тобто 

надрудний, верхньорудний, середньорудний, нижньорудний і підрудний рівень 

зрізу. Характерний приклад будови первинного ореолу розсіювання постмагма-

тичного родовища наведено на рис. 2.23.  

Таким чином, найбільше значення первинні ореоли розсіювання тонкодиспе-

рсних мінералів і рудних елементів мають при пошуках і прогнозуванні родо-

вищ, що не виходять на денну поверхню. Їхнє використання в геохімічних мето-

дах пошуків суттєво підвищує ефективність пошукових робіт.  
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Рис. 2.23. Схема будови найпростішого ореолу первинного розсіювання постмагматич-

ного  родовища (розріз) (Погребицкий и др., 1977) 

1 – рудне тіло; 2 – границя близької зони (III) ореолу розсіювання за вмістом 3–5 фонів; 3 – 

те ж, середньої зони II; 4 – те ж, далекої зони (I); 5 – площа ореолу розсіювання елементів 

близької зони; 6 – те ж, середньої зони; 7 – те ж, далекої зони. 

  
Вторинні літохімічні ореоли і потоки розсіювання виникають при руйну-

ванні родовищ корисних копалин та їхніх первинних ореолів під впливом фізич-

ного і хімічного вивітрювання з наступним переміщенням і розсіюванням рудної 

речовини. Ореоли характеризуються ізометричною формою в плані, потоки ма-

ють витягнуту форму, обумовлену переміщенням продуктів руйнування постій-

ними або тимчасовими водотоками, рідше іншими агентами.  

Прогнозно-пошукова значимість вторинних ореолів визначається тим, що 

вони мають розміри, що набагато перевищують об’єми рудних тіл, і дозволяють 

з меншими зусиллями знаходити рудні об'єкти. Вторинні ореоли і потоки розсі-

ювання виникають на родовищах будь-якого мінерального складу і генетичного 

типу і формуються в ґрунтах, пухких відкладах, у ґрунтових і поверхневих водах, 

рослинах, у ґрунтовому і приповерхньому повітрі. Це свідчить про їхню унікаль-

ність як прямих ознак зруденіння і створює широкі можливості для пошуків ску-

пчень корисних копалин.  

Вторинними ореолами і потоками розсіювання можна назвати зони підвище-

них вмістів хімічних елементів, характерних для даного родовища, що  розвива-

ються в алювіальних, еолових, льодовикових та інших відкладах; річкових, озе-

рних і підземних водах на шляхах твердого і водного стоків. У напрямку стоку 

вміст хімічних елементів зменшується, поступово наближаючись до значень, що 

відповідають місцевому геохімічному фону.  

Вміст елементів у потоці розсіювання в першу чергу залежить від положення 

рудних тіл, їхніх первинних і вторинних ореолів у місцевому басейні денудації. 
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Родовища, які виведені на рівень денудаційного зрізу, у сприятливих умовах ут-

ворюють літохімічні потоки розсіювання довжиною більш кілометра. Відмінно-

сті в міграційній здатності елементів, а також різні кількісні співвідношення між 

елементами у складі руд і первинних ореолів визначають вибір елементів-інди-

каторів, за якими проводяться літохімічні пошуки по вторинних ореолах і пото-

ках розсіювання. Із усього різноманіття типів ореолів і потоків розсіювання най-

більш розповсюджені і мають велике практичне значення річкові потоки розсію-

вання. 

Гідрогеохімічні аномалії формуються у поверхневих і підземних водах з під-

вищеними відносно фонових концентраціями рудоутворювальних елементів та 

їхніх супутників: К, Na, Mg, Сu, Zn, Fe, Mo, U та ін., а також сульфат-іона, хлор-

іона тощо. Такі аномалії утворюються за рахунок розчинення і виносу хімічних 

елементів та їхніх сполук із рудних тіл і ореолів розсіювання. Гідрогеохімічні 

аномалії супроводжують багато родовищ кольорових, рідкісних, благородних і 

рідкіснометальних елементів, особливо із сульфідним складом руд. Такі руди 

легко руйнуються в зоні окиснення з утворенням легко розчинних сульфатів. 

Серед гідрогеохімічних аномалій виділяються постійні, характерні переважно 

для глибоких водоносних горизонтів і тимчасові – у поверхневих і ґрунтових во-

дах, концентрації елементів в яких змінюються залежно від кількості атмосфер-

них опадів.  

Накопичення рудоутворювальних елементів у водах визначається наступними 

умовами: наявністю первинних або вторинних мінералів, що складають рудні 

тіла; інтенсивністю водної міграції елементів; сприятливою геолого-структур-

ною обстановкою, що дозволяє забезпечити доступ підземних вод до рудних тіл 

та їхніх ореолів розсіювання; інертністю вмісних порід, що перешкоджає оса-

дженню з розчинів елементів і сприяє утворенню водних аномалій.  

Найчастіше гідрогеохімічні аномалії представлені сульфатами, хлоридами, гі-

дрокарбонатами та іншими легкорозчинними у воді солями. Стан гідрогеохіміч-

них аномалій визначається сезонними коливаннями, які залежать, в першу чергу, 

від кліматичні умови. 

Атмогеохімічні аномалії являють собою локальне збагачення паро-і газопо-

дібними сполуками ґрунтового повітря і приповерхнього шару атмосфери, що 

пов'язується з корисними копалинами. Такі аномалії утворюються в результаті 

міграції елементів у газовій фазі під час формування родовищ і в процесі їхнього 

руйнування при хімічних перетвореннях сульфідних руд, родовищ ртуті та ін. 

Аномалії радону, торію і гелію виникають над родовищами радіоактивних еле-

ментів; горючі гази, гелій, вуглекислий газ, пари ртуті та йоду характерні для 

родовищ вуглеводнів. Газові ореоли чітко проявляються над родовищами ву-

гілля. 

Значна кількість газів – СО2, СО, СН4, Н2, S02 та ін. пов'язана із глибинними 

розломами і рифтами, які нерідко являються рудоносними. 

При пошуках і прогнозуванні рудних родовищ найбільш ефективно викорис-

товуються газортутні аномалії. Встановлено, що вміст вільних парів ртуті в ґру-

нтовій атмосфері над промисловими рудними об'єктами від 2 до 50 разів вище 
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фонового. Глибина можливого виявлення сліпих рудних тіл досягає 1 км. Багато 

гідротермальних родовищ супроводжуються підвищеним вмістом парів ртуті в 

ґрунтовому повітрі. Атмогеохімічні аномалії дозволяють виявляти не тільки ве-

ликі рудоносні структури, але і конкретні родовища багатьох корисних копалин.  

Біогеохімічні аномалії являють собою ділянки поширення рослин і їхніх за-

лишків з підвищеним вмістом хімічних елементів, характерних для родовищ та 

їхніх ореолів розсіювання, які обумовлені акумуляцією рослинами мікроелемен-

тів із ґрунту і підземних вод. Підвищені концентрації встановлюються в золі ро-

слин, вони обумовлені вибірковим поглинанням рослинами різних елементів. 

При цьому, в конкретних умовах елементи нерівномірно розподіляються у різ-

них частинах рослини – можуть накопичуватись або в листах, або в гілках, корі, 

коріннях, деревині і таке інше. Різні види рослин характеризуються різними ви-

бірковими властивостями концентрації елементів. Відзначаються сезонні коли-

вання у вмісті мікроелементів.   

Елементи мінерального живлення рослин за їхньою індикаторною ефективні-

стю можна поділити на чотири групи. До першої групи відносяться елементи, 

широко розповсюджені в земній корі, що мають високі кларки – Si, Al, Na, Fe та 

ін. Вміст цих елементів досить високий як у родовищах, так і за їхніми межами, 

тому індикаторне значення таких елементів невелике. Друга група представлена 

життєво важливими для рослин елементами, так званими зольними, які накопи-

чуються в них у досить великій кількості – К, P, Ca, Mg, N. Їхня індикаторна 

ефективність також невелика, тому що вони самі утворюють досить високий фон 

і перевищення концентрацій над фоном порівняно невелике. 

 Елементи третьої групи – макроелементи: Zn, Сu, Cd, В, Мn, I, Вr та ін. Вміст 

цих елементів у золі рослин вище у порівнянні з їхнім вмістом у літосфері. Ці 

елементи характеризуються порівняно високою рухливістю в приповерхневих 

умовах. Відмінність їхнього фонового вмісту у порівнянні з аномальним значно 

більша, ніж у елементів другої групи. Тому проведення біогеохімічних пошуків 

по цих елементах може бути результативним. 

Мікрокомпоненти, які відносяться до четвертої групи, характеризуються порі-

вняно малою рухливістю в приповерхній зоні і саме вони є найкращими біогео-

хімічними індикаторами. Це Au, Та, Rb, Nb, W, та ін. Їхні підвищені вмісти в 

рослинах у порівнянні із кларковими вказують на концентрацію цих елементів у 

гірських породах.  

Сліди старих гірничих виробок і розробки корисних копалин як правило, є 

надійним критерієм наявності рудних об’єктів. Давні розробки зазвичай зустрі-

чаються у відомих гірничорудних районах. Це старі, значною мірою засипані пу-

хкими відкладами і покриті рослинністю кар'єри, шурфи, штольні, ухили, шахти 

(рис. 2.24, 2.25). Поблизу їх розташовуються відвали, зазвичай покриті рослин-

ністю. Давні виробки та їхні відвали розглядаються в якості прямих пошукових 

ознак у тому випадку, якщо в них виявлені рудні виходи або залишки рудного 

матеріалу. У цьому зв'язку заслуговують на увагу назви місцевостей, рік, долин 

мовою місцевих народів: «Вугільне урочище», «Свинцевий сай», «Олов'яна 

ріка», «Рудня» і таке інше. 
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Рис. 2.24. Старі гірничі виробки у рудному районі Амбатофінандрахана (рідкісні землі) 

на Мадагаскарі, 2008 р. 

 
Рис. 2.25. Старі гірничі виробки у рудному районі Сірба (золото) в Нігері, 1998 р. 
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До непрямих (опосередкованих) пошукових критеріїв належать: навколору-

дні зміни гірських порід; наявність мінералів-індикаторів; геофізичні аномалії; 

геоморфологічні і ботанічні критерії. Вони утворюються одночасно з утворен-

ням родовищ або з'являються пізніше при їх руйнуванні. 

Навколорудні зміни вмісних порід – найважливіша пошукова ознака. Багато 

родовищ, у першу чергу ендогенних, супроводжуються характерними змінами 

вмісних порід. Найбільш важливими для пошуків є такі типи змін як скарну-

вання, грейзенізація, серпентинізація, окварцювання, березитизація та ін.  

Скарни і скарновані породи характерні для родовищ заліза, міді, свинцю і ци-

нку, вольфраму, молібдену, бору. Скарни утворюються в основному за рахунок 

карбонатних або карбонатвмісних порід і поділяються на магнезіальні і вапняні. 

У магнезіальних скарнах присутні форстерит, периклаз і продукти їхньої гідро-

термальної зміни – серпентин і брусит. Вапняні скарни складені в основному гра-

натом гросуляр-андрадитового ряду і піроксеном діопсид-геденбергитового 

ряду, часто присутні епідот, актиноліт, альбіт, скаполіт, іноді воластоніт (рис. 

2.26).  

 

 
Рис. 2.26. Гранат-геденбергітовий скарн (Примор’я), 2008 р. 

 

Процеси грейзенізації супроводжують певне рудне мінералоутворення: каси-

териту, вольфраміту, шеєліту, молібденіту, берилу, танталіту-колумбіту та іноді 

самородного вісмуту. Грейзени утворюється в апікальних частинах лейкократо-

вих гранітних масивів і в зоні їх ендоконтакту. В них розвинені кварц, мусковіт, 

флюорит, турмалін, топаз та інші мінерали.  

Серпентинізація відбувається при гідротермальному перетворенні ультраос-

новних порід: олівінітів, перидотитів, піроксенітів. З гідротермальними проце-

сами пов'язані родовища хризотил-азбесту і тальку. 

Окварцювання порід при гідротермальних процесах широко розповсюджено і 

супроводжує численні типи родовищ. Гідротермальні зміни інтрузивних і ефу-

зивних порід кислого і середнього складу приводить до утворення так званих 
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вторинних кварцитів, в яких різко переважає кварц, присутні серицит, каолініт, 

андалузит, алуніт, пірофіліт, а також рутил, турмалін і рудні мінерали (пірит, ха-

лькопірит, молібденіт, гематит та ін.). З формацією вторинних кварцитів пов'я-

зані деякі промислові типи міднопорфірових родовищ. Особливий тип порід яв-

ляють собою окварцьовані вапняки – джаспероїди, що складаються із дрібнозер-

нистого кварцу і халцедону та реліктів кальциту і доломіту. Цей тип змін навко-

лорудних порід спостерігається на деяких родовищах свинцю і цинку, а також 

сурми і ртуті. 

Березити являють собою гідротермально змінені породи, що утворені голов-

ним чином за рахунок гранітоїдних порід (граніт-порфірів, кварцових порфірів 

та ін.), і складаються з кварцу і серициту з домішкою піриту і рутилу. Березити-

зація супроводжує утворення золоторудних жильних родовищ і деяких молібде-

нових, вольфрамових, мідних та ін. 

Широким розвитком користуються також інші види гідротермальних змін гір-

ських порід, які є опосередкованими пошуковими ознаками. До них можна від-

нести баритизацію, цеолітизацію, лиственітизацію, пропілітизацію, карбонатиза-

цію, флюоритизацію. Наприклад, лиственітизація, що розвивається по ультраос-

новним породам, вказує на можливість виявлення родовищ тальку; лиственіти-

зація основних порід є пошуковою ознакою на кварцово-золотоносне і мідно-

кобальтове зруденіння, а також на жильні родовища міді, що містять нікель і ко-

бальт. Пропілітизовані породи вказують на можливість знаходження колчедан-

них родовищ у межах зеленокам’яних поясів і складчастих зон. Карбонатизація, 

баритизація і флюоритизація гірських порід свідчать про розвиток гідротермаль-

них процесів і часто є пошуковими ознаками середньо- і низькотемпературних 

поліметалічних родовищ, родовищ золота та ін.  

Мінерали-індикатори є пошуковою ознакою для багатьох родовищ, так, на-

приклад, піроп є однією з головних пошукових ознак кімберлітів, з якими пов'я-

зані алмазні родовища. Саме по піропу знайдені алмазні родовища Якутії, Ар-

хангельської області в Росії, а також в інших країнах. 

Мінерали і елементи-супутники зруденіння використовуються в якості непря-

мих ознак потенційної рудоносності структур. Як індикатори можуть виступати 

мінерали-супутники, індикаторні мінеральні асоціації, окремі типоморфні риси 

мінералів, співвідношення мінералів і елементів-супутників у рудах. 

Найважливіше індикаторне значення мають гіпергенні мінерали зон окис-

нення сульфідних родовищ: гідрооксиди, гідрокарбонати, сульфати Fe, Сu, Pb, 

Zn, As, Sb, Bi, Ті, Se. Широко використовуються мінеральні асоціації безрудних 

фронтальних і флангових зон рудних полів, рудних вузлів, а також жильні міне-

рали-супутники рудних мінеральних комплексів. Наприклад, кварц, барит, флю-

орит, карбонати використовують як мінерали-індикатори при пошуках рідкісно-

металічних і золоторудних родовищ; піропи, пікроільменіти – алмазних; хром-

шпінеліди – платинових; лепідоліти і різнобарвні турмаліни – рідкіснометальних 

літій-тантал-ніобієвих і каситерит-вольфрамітових; пірит, арсенопірит – золото-

рудних і золото-платиноїдних об'єктів. 
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 З типоморфних ознак мінералів-індикаторів того або іншого зруденіння осо-

бливе значення має специфічне забарвлення (кольорові турмаліни, лепідоліт рі-

зноманітних пегматитів, грейзенів; зелене забарвлення  польових шпатів колум-

бітоносних гранітів, яскраво-зелене забарвлення  гранатів хромітоносних ульт-

рабазитів і таке інше). Для рудоносних магматичних і метасоматичних комплек-

сів характерні підвищені концентрації рудних елементів у мінералах-супутниках 

тих або інших руд. Використовуються морфологія кристалів, термолюмінесцен-

ція, електропровідність, ізотопні співвідношення С, О2, Н2, Pb, Sm, Nd, S та інші 

показники.  

Мінерали-індикатори виявляються при шліховому методі пошуків і представ-

лені важкими мінералами, стійкими до фізичного і хімічного вивітрювання. За-

звичай в шліхах присутній не один мінерал-індикатор, а закономірна мінеральна 

асоціація, що характеризує джерело її виникнення. Джерелом можуть бути не 

тільки родовища, але й гірські породи, з якими пов'язані родовища. Мінеральні 

асоціації утворюють відкриті і поховані шліхові ореоли, які є пошуковою озна-

кою для багатьох корисних копалин, насамперед для золота, платиноїдів, алма-

зів, рутилу, циркону, каситериту і інших.  

Геофізичні аномалії широко використовуються при пошуках родовищ. За сво-

їми фізичними властивостями корисні копалини часто суттєво відрізняються від 

вмісних порід, що обумовлює можливість виникнення аномальних зон, тобто 

спотворених впливом продуктивних геологічних тіл фонових фізичних полів у 

тому або іншому регіоні. Аномалії відбивають неоднорідність фізичних полів і 

дають можливість виділяти сприятливі для локалізації зруденіння геологічні 

структури. Геофізичні аномалії поділяються на магнітні, гравітаційні, електри-

чні, сейсмічні і радіоактивні. 

Магнітні аномалії обумовлені змінами відносної напруженості магнітного 

поля, що викликані наявністю порід, які відрізняються за магнітними властивос-

тями від вмісних порід. Головним мінералом, що створює магнітні аномалії, є 

магнетит, меншу роль відіграє піротин. Магнітні аномалії бувають позитивні і 

негативні. Позитивні аномалії виникають за рахунок скупчення магнітних міне-

ралів, насамперед магнетиту, і супроводжують родовища залізних руд а також 

багаті магнетитом вмісні породи. Їхня інтенсивність залежить від типу руд і ма-

сштабу родовища. Класичними прикладами родовищ, що інтенсивно збурюють 

магнітне поле, є Криворізький залізорудний басейн і Курська магнітна аномалія.  

Слабкі магнітні аномалії фіксуються над родовищами хроміту, ільменіту, су-

цільних піротинових руд, наприклад сульфідні мідно-нікелеві родовища Седбері, 

Норильськ. Негативні аномалії з'являються в тих випадках, коли практично не-

магнітні руди залягають серед слабомагнітних порід, наприклад викопні солі, 

особливо соляні куполи, що залягають серед піщано-глинистих відкладів. Нега-

тивні аномалії виникають також над кальдерами вулканів, що заповнені уламко-

вим матеріалом, тоді як по периферії кальдери розташовані вулканічні породи, 

багаті магнетитом. Іноді негативні аномалії спостерігаються над карстовими ро-

довищами.  
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Гравітаційні аномалії являють собою ділянки із зафіксованими в гравітацій-

ному полі відхиленнями значення прискорення сили тяжіння від нормальних, що 

обумовлене неоднорідністю будови земної кори. Щільні руди або гірські породи, 

наприклад, ультраосновні або основні магматичні породи, що залягають серед 

менш щільних вмісних порід (пісковиків, вапняків та ін.), створюють позитивні 

аномалії. Такі аномалії супроводжують родовища заліза, хромітів, суцільних су-

льфідних руд. Негативні аномалії характерні для соляних куполів, різних запа-

дин (кальдер, карстових порожнин та ін.), що заповнені уламковим матеріалом. 

На величину гравітаційного поля помітно впливає підземний рельєф під пок-

ривними відкладами, а також гірській рельєф місцевості. Тому часто виникають 

псевдогравітаційні аномалії. Для одержання більш точної картини гравітацій-

ного поля вводять різні поправки на рельєф і на інші природні особливості. 

Електричні аномалії обумовлені відхиленням електромагнітного поля від його 

нормального значення завдяки різних електричних процесів, що відбуваються в 

земній корі, як природніх, так і штучних, що викликані впливом електричного 

струму або електромагнітних коливань. Природні електричні поля обумовлені 

земними і космічними причинами. Земні електричні поля можуть бути викликані 

рухом магми, підземних вод, повільним переміщенням земної кори, землетру-

сами та іншими причинами. До космічних причин відносять вплив плазми Сонця 

на іоносферу, в тому числі таке явище як магнітні бурі. Відзначені процеси ство-

рюють як постійні електричні струми усередині Землі (телуричні струми), так і 

електромагнітні коливання (магнітотелуричні поля) в результаті взаємодії магні-

тного поля Землі з іоносферними та іншими процесами. 

Штучні електричні і електромагнітні поля створюють пропусканням електри-

чного струму в земній корі за допомогою електродів, через які подається елект-

ричний струм, або впливом електромагнітних коливань на магнітне поле в земній 

корі. Різноманітні методи електророзвідки, що дозволяють вимірювати різні па-

раметри природнього і штучних електричних полів, використовуються для вияв-

лення об'єктів з відмінними від загального фону електричними властивостями. 

 У результаті впливу на електричні поля Землі з'являється багато різних елек-

тричних аномалій. До найпоширеніших відносять аномалії викликаної поляриза-

ції, опорів, індуктивних методів.  

Аномалії викликаної поляризації виникають за рахунок електрохімічних про-

цесів при проходженні електричного струму через границю рідкої і твердої фаз. 

Можливим джерелом поляризації можуть служити окисно-відновні реакції при 

проходженні струму через ту ж границю. 

Аномалії опорів викликані відмінностями в опорі електричному струму гірсь-

ких порід і руд. У більшості випадків руди, особливо складені сульфідами, гра-

фітом та іншими струмопровідними мінералами, що мають набагато менший 

опір у порівнянні з гірськими породами, створюють аномалії опору. У деяких 

випадках корисні копалини, наприклад, солі, що не містять водяних розчинів, 

мають більший опір у порівнянні з навколишніми гірськими породами. На основі 

виміру опорів побудовано багато методів електророзвідки для пошуків родовищ. 

Аномалії індуктивних методів викликаються штучними електромагнітними 
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коливаннями на денній поверхні або в повітрі. При наявності струмопровідного 

рудного тіла на глибині відбувається його підмагнічування, що створює додат-

кове аномальне магнітне поле.  Інший варіант індуктивних методів полягає у ви-

мірі швидкості загасання магнітного поля через кілька секунд після вимикання 

штучно створюваних електромагнітних коливань.  

Сейсмічні аномалії обумовлені різними пружними властивостями порід і ви-

ражаються у різній швидкості поширення пружних хвиль від місця збудження до 

пункту прийому. Вивчення сейсмічних властивостей особливо ефективно дозво-

ляє виявляти структурні особливості геологічних об’єктів і пов'язаних з ними по-

кладів корисних копалин, у першу чергу, родовищ нафти і газу. 

Радіоактивні аномалії викликані підвищеними концентраціями радіоактив-

них елементів та їхніх ізотопів у рудах. Зазвичай вивчається інтенсивність гамма-

випромінювання. Такі аномалії виявлені над родовищами радіоактивних елеме-

нтів, насамперед урану і торію. Але створюються вони не цими хімічними еле-

ментами, а проміжними продуктами їхнього розпаду, наприклад ізотопами радію 

або радону. Для родовищ урану і торію радіоактивні аномалії можна віднести до 

прямих пошукових ознак. Але вони супроводжують також численні гідротерма-

льні та інфільтраційні родовища, тобто мають опосередкований характер. 

Радіоактивні аномалії є надійною пошуковою ознакою для виявлення родовищ 

радіоактивної сировини. Завдяки високій міграційній здатності, радіоактивні 

елементи проникають у вмісні породи, ґрунти; газоподібні продукти радіоакти-

вного розпаду (радон, торон) обумовлюють утворення еманаційних аномалій, які 

фіксуються в ґрунтовому повітрі та приповерхньому шарі атмосфери. 

 До геоморфологічних пошукових ознак відносяться форми рельєфу, як пози-

тивні так і негативні, що виникають переважно в зонах контакту рудоносних 

структур, навколорудних метасоматитів і вмісних порід. Поклади корисних ко-

палин можуть суттєво відрізнятися від останніх за ступенем стійкості до агентів 

вивітрювання. Тому тіла корисних копалин, що виходять на поверхню, можуть 

фіксуватися негативними формами рельєфу – депресіями, западинами, карсто-

вими воронками, якщо вони легко вивітрюються, руйнуються, вилуговуються 

тощо. Такий рельєф характерний для схованих рудоносних структур, розташова-

них у зонах розломів, підвищеної тріщинуватості порід, контактів різнорідних 

товщ або рудних родовищ, що залягають серед стійких до вивітрювання гірських 

порід. Вони пов'язані із процесами перерозподілу мінеральної речовини при ви-

вітрюванні первинних руд і мінералізованих порід при формуванні зон окис-

нення сульфідних родовищ. Подібні явища виникають із утворенням рудонос-

ного карсту у вапняках, де формуються марганцеві руди і боксити (Урал), таким 

чином виникають продуктивні силікатно-нікелеві кори вивітрювання по ультра-

базитам (Нова Каледонія).  

З іншого боку, стійкі тіла нерідко виступають у рельєфі у вигляді гряд, ланцю-

жків корінних виходів, утворюють уступи та інші позитивні елементи рельєфу. 

Наприклад, виходи рудоносних пегматитових і кварцових жил, мінералізованих 



121 

 

 

метасоматичних кварцитів, окварцьованих порід та ін. Такі геоморфологічні фо-

рми чітко проявляються в степових і пустельних районах Середньої Азії, Сахари 

та ін. (рис. 2.27). 

 

 
Рис. 2.27. Золотоносна кварцова жила, Нігер, 1998 р. 

 

Більш складні комбіновані форми рельєфу виникають у рудоносних стратифі-

кованих масивах базит-гіпербазитів, в інтрузивах центрального типу, у кальде-

рах і трубках вибуху. Найбільш контрастно геоморфологічні пошукові ознаки 

виражені в зрілому рельєфі, де ефект, викликаний різною стійкістю порід і руд 

до вивітрювання, підсилюється факторами часу. 
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Геоморфологічні пошукові ознаки є основою пошуків усіх типів розсипів: зо-

лота, платини, алмазів, каситериту та інших мінералів, стійких у поверхневих 

умовах. Формування розсипів тісно пов'язане з перетвореннями форм рельєфу. 

Ботанічні пошукові ознаки виражаються в тому, що над мінеральними скуп-

ченнями або над їхніми ореолами розсіювання виростають певні види рослин. 

Вони називаються рослинами-індикаторами зруденіння. Відомо, що для жив-

лення рослин крім основних і зольних елементів – вуглецю, водню, кисню, ка-

лію, натрію, магнію, кальцію, фосфору, сірки – необхідні також мікроелементи. 

Одні з них стимулюють ріст рослин, інші можуть виявитися шкідливими і приг-

ноблювати їх. Серед рослин виділяють універсальні, локальні і тератологічні ін-

дикатори.  

Універсальні індикатори являють собою рослини, що завжди і скрізь указують 

на наявність певних елементів у ґрунтах. Типовими прикладами універсальних 

рослин-індикаторів є галмейна фіалка і галмейна ярутка, завжди пов'язані із про-

явами цинкових руд. Таких індикаторів виявлене поки ще небагато. 

Рослини – локальні індикатори за певних умов можуть указувати на особливо-

сті порід і ґрунтів у певних районах. Наприклад, рослина Качим Патрэна 

(Gypsophila Patrinli) є місцевою ознакою мідної мінералізації на територіях Ал-

таю і Саянів; у чеських Рудних горах седмічник (Trientalis europeal) виростає 

тільки на ділянках, що характеризуються підвищеними концентраціями олова. 

Такі рослини-індикатори, на відміну від універсальних, більш численні, однак 

їхня пошукова придатність ще недостатньо вивчена. 

Для тератологічних індикаторів характерними є: зміни зовнішнього вигляду 

рослин (пишний або різко пригноблений розвиток, нехарактерна форма і забар-

влення листів, квітів); відхилення в режимі розвитку рослин (раннє або пізнє цві-

тіння, обпадання листів і таке інше); ознаки пригноблення рослин або відсутність 

рослинності (наприклад, остання помітно розріджена або відсутня зовсім над по-

кладами багатих сульфідних, миш'якових, рідкіснометалевих руд). Перелік рос-

лин-індикаторів того або іншого зруденіння можна знайти в спеціальних довід-

никах «Індикаційна ботаніка». 

 

2.3. Методи пошуків родовищ корисних копалин 

 

Найбільш важливі методи пошуків різняться технічними прийомами вияв-

лення як геологічних факторів, так і пошукових критеріїв, ураховують наявність 

існуючих родовищ, рудопроявів і аномалій у районі пошуків. Існує велика кіль-

кість методів пошуків, що залежать від типів родовищ і від місцевих умов. Най-

важливішими є геологічна зйомка, аерокосмічні, геолого-мінералогічні, геохімі-

чні, геофізичні і гірничо-бурові методи пошуків. 

У свою чергу, геолого-мінералогічні методи поділяються на візуальні пошуки, 

а також уламково-річковий, валунно-льодовиковий і шліховий методи. Геохімі-

чні методи поділяються на літохімічний, гідрохімічний, атмохімічний і біохіміч-

ний, а геофізичні на магнітометричний, гравіметричний, сейсморозвідувальний, 

електророзвідувальний, радіометричний. 
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Головним завданням геологічної зйомки і пошукових робіт є визначення фак-

торів (передумов) і критеріїв (ознак) зруденіння. 

Геологічна зйомка. Найважливішим методом пошуків родовищ корисних ко-

палин всіх без винятку генетичних і геолого-промислових типів є геологічна зйо-

мка – комплекс польових і камеральних досліджень, головною метою якого є 

складання комплекту карт геологічного змісту.  

За масштабом геологозйомочні роботи поділяються на дрібномасштабні (1:1 

000 000 – 1:500 000), середньомасштабні (1:200 000 – 1:100 000), великомасшта-

бні (1:50 000 – 1:25 000) і детальні (1:10 000 і більше). Базовою є середньомасш-

табна зйомка (чи геологічне довивчення раніше закартованих площ – ГДП-200) 

за результатами яких складаються Державні геологічні карти м-бу 1:200 000 (Де-

ржгеолкарта-200). 86,5 % території України покрито такими картами (Костенко, 

2018).  

Разом з тим на території найважливіших рудних районів проводиться велико-

масштабне геологічне картування (1:50 000), як правило, у вигляді геологічного 

довивчення раніше закартованих площ (ГДП-50). У 80-і роки минулого століття 

в колишньому Радянському Союзі була започаткована програма видання Держ-

геолкарти-50, зокрема, комплект таких карт м-бу 1:50 000 (10 аркушів) було під-

готовлено до видання на території Дальньогірського рудного району Примор’я 

(Михайлов, Феоктистов, 1987).  

Основними методами і етапами геологозйомочних робіт є наступні: 

1. Підготовчі роботи, які включають: 

 детальне вивчення матеріалів попередніх ГРР; 

 випереджуючі площадні геофізичні роботи (аеромагніторозвідка, аерогравірозвідка 

та ін.); 

 попереднє дешифрування аерофотознімків (як правило, їх масштаб повинен вдвічі 

перевищувати масштаб ГРР) і космічних знімків, а також інших матеріалів дистан-

ційних досліджень; 
2. Польові роботи, до складу яких входять: 

 геологічні і пошукові маршрути; 

 складання опорних розрізів по природним і штучним відслоненням; 

 проведення необхідних біостратиграфічних досліджень (пошуки фауни, флори, від-

бір проб на мікропалеонтологічні дослідження); 

 проходка і документація гірничих виробок (закопуши, шурфи, канави, розчистки, 

магістральні траншеї, свердловини); 

 літохімічне і шліхове опробування; 

 штуфне і борознове опробування; 

 інші види опробування (наприклад, відбір мінералогічних проб, проб на геохроно-

логічні дослідження тощо); 

 профільні геофізичні дослідження (магнітометрія, електророзвідка, сейсморозвідка, 

гравірозвідка і таке інше); 

 польове дешифрування аерофотознімків і інших дистанційних матеріалів; 

 складання попереднього комплекту карт геологічного змісту; 

 інші необхідні дослідження; 

3. Камеральні роботи, які включають: 
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 кінцеве дешифрування аерофотознімків і інших дистанційних матеріалів;  

 лабораторні дослідження, опис шліфів і аншліфів, палеонтологічні, мінералогічні і 

інші дослідження;  

 підготовка карт геологічного змісту, обов’язковими з яких є карта фактичного мате-

ріалу, геологічна карта, яка супроводжується стратиграфічною схемою і 2–3 розрі-

зами вхрест простягання основних геологічних структур, карта корисних копалин, 

карта закономірностей їх розміщення (вони можуть об’єднуватися); можуть додава-

тися геоморфологічна карта і карта четвертинних відкладів, карта інтерпретації гео-

фізичних даних, прогнозно-металогенічна схема чи металогенограмма, де в схема-

тичному вигляді відображаються уявлення щодо корисних копалин району, інші не-

обхідні матеріали; 

 написання звіту чи пояснювальної записки, де в стислій формі віддзеркалюються ві-

домості щодо геологічної будови території, корисних копалин і закономірностей їх 

розміщення, встановлюються найважливіші фактори і критерії зруденіння, нада-

ється прогнозна оцінка території, обґрунтовуються подальші напрями і об’єми робіт.  

Основними завданнями геологозйомочних робіт є: 

 аналіз, узагальнення і переінтерпретація всіх отриманих матеріалів, включаючи з ма-

теріалами попередників; 

 уточнення, а інколи і перегляд існуючих уявлень про геологічну будову і історію гео-

логічного розвитку району робіт з позицій сучасних геологічних теорій і концепцій; 

 створення моделей глибинної геологічної будови району; 

 аналіз закономірностей розміщення корисних копалин, оцінка перспектив району на 

всі види мінеральної сировини, оцінка прогнозних ресурсів корисних копалин різних 

типів; 

 виділення перспективних ділянок і їх попередня прогнозна оцінка; 

 розробка рекомендацій по напрямку, методам і об’ємам подальших ГРР. 

Аерокосмічні методи пошуків. Космічні знімки використовуються при ви-

значенні і вивченні великих структур і пов'язаних з ними корисних копалин, які 

у своїй більшості непомітні при наземних спостереженнях. На знімках спостері-

гаються основні риси геологічної будови, лінійні і кільцеві структури. Космічні 

знімки дають уяву про геологічну будову великих регіонів. Лінеаменти певною 

мірою відбивають розломи фундаменту, сховані під наносами, які можуть мати 

відношення до контролю зруденіння. 

Кільцеві структури мають різний генезис. Найбільш великі мають космічне 

походження і є слідами метеоритного бомбардування поверхні Землі в минулі 

періоди. Добре відомий Аризонський кратер у США (рис. 2.28), Попігайський 

кратер у Сибіру, інші імпактні структури. Шість таких структур відомі і в Укра-

їні, це Іллінецька, Західна, Ротмистрівська, Болтиська, Оболонська і Тернівська 

структури. Цікаво, що в Західній структурі зафіксовані знахідки імпактних алма-

зів, а з Оболонською і Болтиською структурами пов’язують можливість знахо-

дження родовищ вуглеводнів.    
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Рис. 2.28. Аризонський кратер 

 

Кільцеві структури меншого розміру (кілометри – десятки кілометрів) пов'я-

зані з магматичними тілами, а саме ізометричними інтрузіями, вулканічними 

спорудами, кальдерами вулканів (рис. 2.29). Часто з такими структурами 

пов’язані родовища золота, срібла, поліметалів та ін. 

 

 
Рис. 2.29. Базівська вулкано-кальдера Східно-Сіхоте-Алінського вулканічного поясу 

(Михайлов, Костин, 2006) 

1 – складчаста основа; 2 – віддалені фації – туфи, туфіти; 3 – фації вулканічного конуса – іг-

німбрити дацитів (а) і ріолітів (б); 4 – жерлові фації – ігніспуміти ріолітів (а), бокові жерло-

вини (б); 5 – екструзивні фації – андезидацити, дацити, ріоліти; 6 – інтрузії – граніти, грано-

діорити; 7 – зсуви (а), кільцеві скиди (б) 
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Найбільш дрібні кільцеві структури (сотні метрів, до кілометра) зазвичай по-

в'язані з карстовими воронками. Так, у Тургайському прогині на аерофотознім-

ках видні ознаки карстових бокситоносних воронок, навіть якщо вони перекриті 

50 метровою товщею осадків. У багатьох карстових воронках розташовані пок-

лади бокситів. 

Аерофотознімки використовуються не тільки для розшифровки геологічної 

структури району, що досліджується, але й для виявлення ознак зруденіння даної 

території. Вони зазвичай виконуються в чорно-білому зображенні, хоча іноді ви-

користовують кольорові, спектрозональні та інфрачервоні фотознімки. Добре рі-

зняться шари гірських порід, їхнє залягання, незгідності в заляганні, розривні по-

рушення, інтрузивні масиви, вулканічні споруди, рельєф і ландшафт місцевості 

та багато інших геологічних особливостей. 

Аерофотозйомка супроводжується дистанційними геофізичними методами: 

аеромагнітною, аерогравітаційною та аерорадіометричною зйомками, які сприя-

ють виявленню геофізичних аномалій. Аерофотозйомка дозволяє не тільки скла-

дати карти територій різного масштабу, але й дає пошукову інформацію: наяв-

ність рудоконтролюючих горизонтів і структур, сприятливі для рудоутворення 

форми рельєфу, у деяких випадках можна виявити виходи рудних тіл або зміне-

них навколорудних порід. 

Геолого-мінералогічні методи. Пошуки родовищ твердих корисних копалин 

геолого-мінералогічними методами полягають у візуальному виявленні безпосе-

редніх ознак зруденіння і простежуванні ореолів і потоків механічного розсію-

вання. Відповідно до цього, виділяються візуальні пошуки, уламково-річковий, 

валунно-льодовиковий і шліховий методи. 

Візуальні маршрутні пошуки передбачають, в першу чергу, проведення гео-

логічних маршрутів, у яких можна візуально (особливо в умовах гарної відсло-

неності) виявляти і оконтурювати виходи багатьох корисних копалин або жиль-

них мінералів за характерними пошуковими передумовами та  прямими і опосе-

редкованими пошуковими ознаками. У геологічних маршрутах проводиться ре-

тельний огляд порід у природніх відслоненнях і висипках, за мінеральним скла-

дом утворень та їхнім структурно-текстурним особливостям можна прогнозу-

вати ймовірний склад незмінених руд і передбачувані концентрації в них корис-

них компонентів (рис. 2.30).  

Відомі з глибокої давнини візуальні методи пошуків зберегли своє значення і 

сьогодні. Вони є складовою частиною будь-якого комплексу робіт з геологічної 

зйомки і пошукових досліджень. Особливо велика їхня роль при дрібно- серед-

ньомасштабних геологорозвідувальних роботах у малодосліджених районах, де 

шанси на відкриття нових родовищ за візуальними спостереженнями найбільш 

високі. При великомасштабних дослідженнях рудних районів візуальні методи 

пошуків включаються до складу геолого-зйомочних робіт масштабу 1:50 000.  
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Рис. 2.30. В маршруті, Нігер, 1998 р. 

 

Геологічна ефективність візуальних пошуків залежить, насамперед, від дос-

віду і знань геолога, а також геологічної обстановки (ступені відслоненості рай-

ону, характеру рельєфу і річкової мережі, інтенсивності ерозійних процесів, мор-

фології та умов залягання рудних тіл та інших факторів). Успіху пошуків сприяє 

гарна відслоненість району, активна ерозійна діяльність сучасної гідромережі і 

наявність родовищ, що представлені стійкими до хімічного розкладання рудами 

і мінералами. До таких родовищ належать природні концентрації заліза, хрому, 

титану, золота, платини, алмазів, олова, танталу, ніобію, вольфраму, алмазів, ко-

рунду та інші. 

Родовища, які представлені рудами і мінералами, що легко руйнуються, вияв-

ляються візуальними методами, в основному, на ділянках річкових долин з акти-

вною сучасною ерозією і на крутих гірських схилах. Малоефективні візуальні 

методи пошуків у районах сильно задернованих,  заболочених і перекритих по-

тужними наносами.  

Уламково-річковий метод передбачає вивчення алювіальних, делювіальних і 

елювіальних ореолів механічного розсіювання рудної речовини. Головною зада-

чею цього методу є виявлення рудних уламків з підвищеною стійкістю до вивіт-

рювання або супутніх індикаторних порід і мінералів, наприклад, метасоматитів, 

та їх систематичне простежування в напрямку зносу рудного матеріалу до корін-

них виходів родовища.  

Досліджуються основні річки та їхні притоки до появи ознак близькості корін-

ного родовища. Такими ознаками є збільшення розміру і відсутність обкатаності 

уламків, зникнення рудних уламків вище за течією річки. Далі ретельно вивча-

ються делювіальні і елювіальні відклади схилів. Маршрути розташовуються по 

горизонталях рельєфу вхрест простягання ореолу розсіювання. Для виявлення 
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контуру ореолу проходяться гірничі виробки (розчистки, копуши, канави, шу-

рфи). При пологих схилах долин, що переходять у мало відслонений вододільний 

простір, для виявлення корінного родовища використовують шліхові і геохімічні 

методи. У сприятливих природних умовах цей метод ефективний для пошуків 

різноманітних корисних копалин, стійких у зоні гіпергенезу, на ділянках 

окварцьованих і метасоматичних змінених порід. 

Валунно-льодовиковий метод полягає в пошуках родовищ, перекритих пла-

щем льодовикових відкладів. Підставою для постановки пошуків служить вияв-

лення уламків руд і порід-індикаторів при геологічній зйомці або інших дослі-

дженнях. Пошуки проводяться в кілька етапів. Спочатку вивчаються льодови-

кові відклади в місцях знахідок рудних валунів, геоморфологічна обстановка, 

склад валунного матеріалу, сліди переміщення льодовика по корінних породах 

(баранячій лоб, льодовикові шрами) і виявляється напрямок зносу уламкового 

матеріалу. Потім намічаються маршрутні лінії, які розташовують поперек напря-

мку руху льодовика. По цих лініях вивчають валунний матеріал з поверхні, ка-

навами і шурфами (при малій товщині пухких відкладів) розкриваються і аналі-

зуються моренні відклади. Особлива увага під час пошуків рудних валунів при-

діляється нижнім горизонтам донних морен, матеріал яких найкраще відображає 

склад підстеляючих порід. Місця виявлення рудних валунів наносяться на карту 

четвертинних відкладів для з'ясування контурів їхніх ореолів навколо корінних 

рудних виходів. Як правило, від корінного родовища валуни розходяться у ви-

гляді віяла, що розширюється в напрямку руху льодовика (рис. 2.31.).  

 

 
Рис. 2.31. Схема валунно-льодовикового віяла 

1 – рудні валуни; 2 – напрямок льодовикових штрихів; 3 – умовні границі віяла; 4 – ділянка 

для пошуків корінних рудних виходів 

 

Отримані матеріали співставляються із геологічною картою і визначають мо-

жливе місце джерела утворення рудного віяла розносу. Наступні роботи викону-

ються на обмеженій площі, що була виявлена «валунними пошуками», і спрямо-

вані на виявлення рудних тіл. При значній товщині порід льодовикового покриву 

застосовується комплекс геофізичних робіт з перевіркою виявлених аномалій 

свердловинами або гірничими виробками.  
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Валунно-льодовиковий метод з успіхом застосовується для пошуків родовищ 

у районах, що піддані материковому зледенінню. За допомогою цього методу ви-

явлено багато промислових родовищ рудних і нерудних корисних копалин в Си-

біру, Канаді, Фінляндії, Швеції, Норвегії. 

Шліховий метод полягає у вивченні механічних шліхових ореолів розсію-

вання, які утворилися при ерозії корінних порід. Метод передбачає систематичне 

шліхове опробування пухких відкладів, вивчення складу шліхів, простежування 

і оконтурювання ореолів розсіювання та виявлення по них корінних і розсипних 

родовищ корисних копалин. Шліх це залишок (концентрат), що представляє со-

бою дрібну фракцію важких мінералів, отриману після промивання пухких гра-

війно-піщано-глинистих відкладів (або шліхової проби). Шліх може бути отри-

маний і в результаті промивання штучно подрібнених гірських порід і мінераль-

них утворень, у такому випадку він називається протолочкою. Збагачення проб 

проводиться у воді за допомогою лотків, ковшів, бутар, вашгердів і на гвинтових 

сепараторах.  

Основним об'єктом шліхових досліджень є продукти вивітрювання корінних 

порід і руд.  Метод є ефективним для пошуків розсипів і корінних родовищ бла-

городних металів, а також інших корисних копалин, які утворюють мінерали, 

стійкі до фізичного і хімічного вивітрювання. Шліховий метод застосовується 

при пошуках золота, платиноїдів, алмазів, каситериту, вольфраміту, циркону, 

монациту, танталіту-колумбіту, кіноварі і багатьох інших мінералів (табл. 2.3). 

 
Таблиця 2.3. Головні мінерали шліхів (Авдонин и др., 2007) 

Мінерал Густина, 

г/см3 

Фракція Мінерал Густина, 

г/см3 

Фракція 

Магнетит 4,9–5,2 Магнітна Циркон 4,2–4,86 Немагні-

тна важка Ільменіт 5,0 Електромагні-

тна 

Баделеїт 5,5–6,0 

Лімоніт 3,6–4,0 Апатит 3,13–3,23 

Хроміт 4,1–4,9 Корунд 3,95–4,1 

Вольфраміт 6,7–7,5 Каситерит 6,8–7,1 

Колумбіт-танталіт 5,15–8,2 Шеєліт 5,8–6,0 

Гранати 3,4–4,3 Пірит 4,95–5,1 

Піроп 3,5–3,8 Золото 15,6–19,3 

Монацит 4,9–5,5 Кварц 2,65 Немагні-

тна легка Рутил 4,2 Немагнітна важка Польові шпати 2,5–2,76 

 

Можна сформулювати три основні задачі шліхового методу пошуків або три 

основні області його застосування: 
 пошуки корінних і розсипних родовищ  мінералів стійких фізично і хімічно, що мають 

значну густину;  

 пошуки в районах геологічно малодосліджених, перспективна оцінка зруденіння рай-

ону; 

 вивчення асоціацій важких мінералів, що належать до різних геологічних або рудних 

комплексів з метою їхньої кореляції.  

Результати шліхового опробування можуть бути використані для перспектив-

ної оцінки району; виявлення ділянок підвищеної концентрації цінних мінералів 
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у пухких відкладах; оконтурювання ділянок промислових розсипів і покладів ру-

дної і нерудної мінеральної сировини; визначення мінералогічного складу проб 

і вмісту цінних  мінералів у розсипах і корінних родовищах; підрахунку запасів 

корисних копалин у розсипних родовищах на стадіях пошуків і попередньої ро-

звідки.  

 Шліхова зйомка включає наступні операції: вибір місця взяття проб, відбір 

проб, промивка і збагачення проб (отримання шліху), вивчення шліхів, докуме-

нтацію опробування, узагальнення і аналіз результатів опробування. Шліхові 

проби відбирають із пухких елювіальних, делювіальних, і алювіальних відкладів 

у місцях найбільш імовірного накопичення цінних мінералів. Переважне зна-

чення при використанні шліхового методу мають алювіальні відклади. Проби на-

магаються відбирати на тих ділянках русла річки, де можлива максимальна кон-

центрація рудних мінералів. Це ділянки різкого розширення річкових долин, 

круті повороти русла, перекати, пороги, нижче водоспаду, перед валунами, дере-

вами, що впали, нерівне тріщинувате дно, коси, причому та частина коси, яка 

вище за течією, обмілини, де зменшується швидкість водного потоку і відбува-

ється накопичення уламкового матеріалу. Саме нижче перекатів і порогів, вище 

приток алювіальні відклади максимально збагачуються важкими мінералами 

(рис. 2.32).  

 

 
Рис. 2.32. Пошуки золота в Ліберії шліховим методом, 2012 р. 
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Застосування шліхового методу при опробуванні делювію і елювію має на меті 

виявлення корінних джерел живлення вже відомих розсипів, визначення рудного 

зносу, прогнозування просторового положення рудних тіл, простежування по 

простяганню зон корінної мінералізації. Делювій і елювій опробуються поблизу 

вододілів і на вододілах. Опробування ведеться по обом бортам долини річки у 

підніжжя схилів корінних берегів, де проходять лінію копуш або шурфів і відби-

рають шліхові проби. Виробки розташовують по лінії, залежно від масштабу по-

шуків, на відстанях 50–200 м. Відбирають проби пухких порід, що знаходяться 

безпосередньо під ґрунтовим шаром. Глибина відбору проб залежить від круто-

сті схилів, гранулометричного складу делювію. При пологому рельєфі проби ба-

жане відбирати поблизу плотика, тоді як на крутих схилах опробування ведеться 

на глибині перших десятків сантиметрів. 

На розподіл мінералів у товщі уламкових порід впливають властивості самих 

мінералів, головним чином, їхня густина. Чим вище густина мінералу, тим шви-

дше він переміщується в низи делювію, де і утворює збагачений горизонт. Так, 

золото, маючи високу густину, збагачує найглибші горизонти делювію, поблизу 

плотика; каситерит, з меншою густиною, концентрується в середній частині ро-

зрізу делювіальних відкладів; монацит, з невисокою густиною, характерний для 

поверхневих частин делювію, що підстилають ґрунтовий горизонт. На вихід 

шліху впливає також метеорологічна обстановка в момент взяття проби. Най-

більш сприятливим для шліхового опробування є період швидкого спаду води 

після повені або тривалих сильних дощів. У цей час відбувається чергове збага-

чення кіс і верхньої частини руслових відкладів важкими мінералами.  

Мінералогічний склад шліху залежить від мінерального складу материнських 

порід; стійкості шліхових мінералів у зоні вивітрювання і при перенесенні вод-

ними потоками; пізнішого мінералоутворення в зоні акумуляції. 

Вихідна маса шліхової проби залежить від вмісту в породах важких мінералів, 

а також від обраної методики пошуків. Вона повинна бути такий, щоб після про-

мивання мінімальний вихід шліху склав не менше 10–15 г. Для одержання дос-

товірних результатів шліхового опробування, необхідно, щоб  первинна маса 

була стандартною і постійною не тільки протягом одного сезону, але й протягом 

усього часу роботи в одному районі. Стандартним об’ємом початкової шліхової 

проби, що підлягає промиванню, вважається 0,02 м3 або 32 кг.  

Шліхові проби промивають у найближчому водоймі за допомогою лотка або 

інших пристосувань. У процесі промивання із проб відбираються гальки і ва-

луни, шляхом відмулювання вимиваються глинисті частки, а потім відмивається 

і легка піщана фракція.  

Вихід шліхів із проб пухких порід, їхній мінеральний склад, кількісні вмісти 

залежать від якості роботи промивальника, а також фізичних і морфологічних 

параметрів мінералів, таких як форма і розмір зерен, габітус кристалів, густина, 

твердість і механічна стійкість. Зокрема, найбільш ефективне промивання при 

розмірі зерен 0,3–1,0 мм. Зерна менших розмірів можуть загубитися при проми-

ванні, тому що вплив густини зменшується зі зменшенням їхнього розміру.  
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Зерна ізометричної форми краще утримуються в лотку, а мінерали призмати-

чної, подовженої форми можуть при промиванні змиватися з лотка. Найбільші 

втрати відзначаються при промиванні матеріалу з пластинчастою формою зерен. 

Механічно нестійкі мінерали в результаті активного перемиву стираються, роз-

колюються і легше вимиваються з проби.  

Таким чином, втрати  шліхових мінералів вибірні; збільшення втрат характе-

рно переважно для мінералів з відносно невисокою густиною, призматичного 

або пластинчастого вигляду, зерна яких мають невеликі розміри і знижену меха-

нічну стійкість. 

У польових умовах проба відмивається тільки до сірого шліху, а доведення 

проб до чорного шліху здійснюється зазвичай в стаціонарних умовах. Сірий шліх 

необхідний для виявлення мінералів із густиною більше 3 т/м3, а чорний шліх – 

для вивчення мінералів, у тому числі благородних металів, із густиною більш 5 

т/м3. 

Найпоширеніший мінерал у шліхах – магнетит, тому шліх зазвичай має чор-

ний колір, звідки він і одержав назву, але іноді «чорний» шліх може мати і інший 

колір залежно від мінералу, що переважає, наприклад: червоний колір від кіно-

варі, помаранчевий від монациту та ін. 

Шліх може піддаватися скороченому або повному мінералогічному аналізу в 

польових або лабораторних умовах. Скорочений аналіз застосовується, коли оці-

нюється один або декілька найцінніших мінералів. Наприклад, при пошуках зо-

лота зазвичай визначається лише кількість зерен золота в шліху. Кожне зерно 

називається «знак». Коли кількість знаків велика (десятки), то застосовують тер-

мін «вагова кількість». Коли золота в шліху багато, те його виділяють зі шліху і 

зважують, щоб визначити питомий вміст золота в шліховій пробі в грамах на ку-

бічний метр. При аналізі шліху звертають увагу на ступінь обкатаності зерен, яка 

прямо пов'язана з дальністю переносу досліджуваних мінералів від корінного 

джерела. 

Повний аналіз шліху застосовується рідше. Схема його включає поділ шліху 

на фракції за розміром зерен, за магнітною сприйнятливістю і за густиною. Най-

більш представницька фракція для характеристики шліху – робоча фракція роз-

міром 0,25–0,5 мм. У кожній фракції визначається мінеральний склад. 

Ділення робочої фракції за магнітною сприйнятливістю здійснюються магні-

том Сочнєва. У магнітній фракції знаходиться, в основному, магнетит, його зро-

стки з іншими мінералами, а також шматочки техногенного заліза. Інколи може 

бути присутнім моноклінний піротин. В електромагнітній фракції зустрічаються 

гематит, ільменіт, хроміт, залізистий сфалерит (марматит), вольфраміт, залізисті 

силікати та інші слабомагнітні мінерали. У немагнітній фракції кількість мінера-

лів набагато більша, тому її розділяють на важку і легку фракції за допомогою 

важких рідин. Найчастіше застосовується бромоформ із густиною 2,9 т/м3, рідше 

– рідина Клеричи із густиною 4,2 т/м3. У важкій фракції знаходяться в основному 

рудні мінерали і деякі нерудні з підвищеною густиною, такі, як сфен, циркон та 

ін. Легка фракція має невеликий інтерес, тут  переважають польові шпати і кварц.  
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Вихідний шліх і всі фракції зважують, і в найважливіших фракціях визначають 

кількість усіх або частини мінералів візуальним способом під бінокуляром, що 

дозволяє, знаючи густину мінералів, перерахувати їхній вміст в одиниці маси. 

Деякі мінерали, наприклад магнетит, можна виділити в окрему фракцію і зва-

жити її. Іноді виникає необхідність діагностувати деякі мінерали шліху, що здій-

снюють за допомогою оптичних методів, мікрохімічних реакцій, ультрафіолето-

вого джерела або порівнянням з еталонами. Наприклад, зерна алмаза і шеєліту 

під ультрафіолетовим випромінюванням зазвичай мають яскраво-блакитний ко-

лір. 

Усі операції шліхового опробування документуються в журналі опробування. 

У цьому журналі відбиваються такі дані як дата і номер проби; місце взяття 

проби; геоморфологічна характеристика ділянки відбору проби (тераса та її ви-

сота, нижня частина коси тощо); характер опробуваних відкладів; глибина від-

бору; об’єм проби; результати візуального перегляду проби і лабораторного шлі-

хового аналізу. 

Графічна обробка результатів шліхових пошуків полягає в побудові шліхових 

карт, карт ореолів розсіювання, які є одним з видів геолого-пошукових карт. На 

цих картах показані шліхові ореоли, найважливіші мінерали та їхня кількість у 

знаках або в одиницях маси і в умовних позначках інших видів. Розрізняють то-

чкові, кружкові і стрічкові шліхові карти (рис. 2.33).  

На точковій карті крапками відзначаються місця взяття проб, а індексами вка-

зуються виявлені рудні мінерали. Але такі карти мають малу інформативність.  

На кружкових картах у місця взяття проби зображується кружок, розміри 

якого пропорційні об’єму проби. Кружки ділять на сектори, кількість і розмір 

яких відбиває кількість і вміст мінералів шліху. Кожний сектор штрихується або 

розфарбовується умовним кольором. Такі карти більш наочні та інформативні, 

але незручні для дрібномасштабних карт, оскільки кружки перевантажують ка-

рту. 

 Стрічкові карти найбільш компактні і виразні. На них у місцях відбору проб, 

пропорційно кількості виявленого корисного мінералу проводять лінії поперек 

річки. Потім бічні частини ліній з'єднують, одержуючи стрічки, ширина яких від-

биває зміну вмістів корисного компонента за течією річки або за напрямком 

опробування. На карті можуть бути одночасно показані кілька важливих мінера-

лів. 

Шліхова карта є підсумком застосування шліхового методу пошуків. Головне 

її призначення – дати наочну уяву про просторове розміщення в пухких відкла-

дах різних видів корисних компонентів та їхніх типоморфних супутників, окон-

турити ореоли розсіювання і встановити їхні можливі зв'язки з корінними утво-

реннями, тобто дає можливість прогнозувати місце розташування корінного або 

розсипного джерела рудних мінералів.  
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Рис. 2.33. Шліхові карти (А – точкова, Б – кружкова, В – стрічкова) (за А.Ф. Коробейни-

ковим) 

Б: 1 – золото, 2 – шеєліт, 3 – гранат, 4 – золото, шеєліт і гранат відсутні, 5 – багато мінералу, 

6 – середня кількість мінералу, 7 – мала кількість мінералу, 8 – місце відбору проб; 

В: 1 – номер і місце відбору проби, 2 – золото, 3 – шеєліт, 4 – гранат 

 

До шліхової карти прикладаються геоморфологічна карта і карта четвертин-

них відкладів. Якщо такі карти відсутні, то на шліхову карту наносять річкові 

тераси, ділянки давнього алювію, льодовикові утворення. При опробуванні схи-

лів долин і вододілів шліхові карти складаються в ізолініях вмістів корисних мі-

нералів. Такі карти дають уяву про морфологію і масштаб ореолів розсіювання 

рудних мінералів і дозволяють встановити місця максимальної концентрації про-

дуктивних мінералів. 

Геохімічні методи пошуків. Безумовною перевагою геохімічних методів по-

шуків є можливість їхнього використання на різних стадіях геологорозвідуваль-

ного процесу і у широких діапазонах ландшафтно-кліматичних умов, відслоне-

ності і розчленованості рельєфу районів, що досліджуються, а також об'єктив-

ність, висока інформативність і оперативність досліджень. З їхньою допомогою 

представляється можливим визначити досить низькі концентрації хімічних еле-

ментів по великій кількості проб і виявити аномальні ділянки з підвищеними вмі-

стами корисних компонентів. Геохімічні методи пошуків застосовуються ши-
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роко і є одним з основних методів пошуків більшості ендогенних корисних ко-

палин, використовуються також при проведенні стандартної геологічної зйомки 

масштабів 1:200 000 і 1:50 000. Вони засновані на виявленні, оконтурюванні та 

оцінці локальних ореолів елементів-індикаторів рудної мінералізації і елементів-

супутників у корінних породах, пухких відкладах, природних водах, газах і рос-

линах. Відповідно до цього, виділяються літохімічний, гідрохімічний, атмогео-

хімічний, біохімічний методи пошуків. 

Найпоширенішими є літохімічні методи. Залежно від цілей і завдань, приро-

дних умов, літохімічні пошуки проводяться по первинним (ендогенним), вторин-

ним (гіпергенним) ореолам або по потоках розсіювання рудоутворювальних еле-

ментів-індикаторів. Літохімічний метод полягає у вивченні первинних і вторин-

них ореолів і потоків розсіювання хімічних елементів. Сутність методу полягає 

в систематичному опробуванні порід з метою визначення вмісту в них рудних 

елементів і виявлення характеру і форми їхніх ореолів і потоків розсіювання. На 

фоні середнього для району вмісту виявляються аномальні ділянки з підвище-

ними значеннями елементів – індикаторів руд. 

З урахуванням геологічної і геоморфологічної обстановки, на основі вивчення 

ореолів розсіювання елементів виявляються ділянки, перспективні для вияв-

лення корінних родовищ корисних копалин. Рудні тіла, що виходять на повер-

хню, а також сховані на глибині можуть бути виявлені за первинними літохіміч-

ними ореолами. За вторинними ореолами і потоками розсіювання виявляються 

родовища і рудні поклади, сховані під пухкими відкладами.  

Застосування літохімічного методу припускає виконання наступних операцій: 

вибір місць і щільності мережі опробування, відбір і обробку проб, аналіз проб, 

узагальнення і інтерпретацію результатів опробування. Вибір місця узяття проб 

і густоти мережі опробування визначаються проектним завданням і характером 

ореолів розсіювання.  

Пошуки за первинними ореолами полягають в опробуванні корінних порід або 

уламкової фракції елювіально-делювіальних відкладів і в значних об’ємах про-

водяться на стадіях пошуків, оцінки і розвідки родовищ, а також при виконанні 

спеціальних прогнозно-металогенічних робіт. Відбір геохімічних проб прово-

диться із природніх відслонень корінних порід, поверхневих і підземних гірни-

чих виробок і керна свердловин роздільно для незмінених порід, зон тектонічних 

порушень, прожилково-вкрапленої, жильної, рудної і нерудної мінералізації. Це, 

насамперед, ендо- і екзоконтакти рудоносних інтрузивів, мінералізовані зони гі-

дротермальних змін і дроблення порід, продуктивні фації вулканогенно-осадо-

вих порід та ін. Відбір проб проводиться, як правило, по профілям, орієнтованим 

вхрест простягання основних геологічних і рудних структур з шагом опробу-

вання, який відповідає масштабу робіт і особливостям будови рудних тіл. 

Вивчення вторинних ореолів розсіювання передбачає відбір проб з верхнього 

шару елювію і делювію (при малій товщині пухких відкладів – перші метри). В 

практиці ГРР це називається металометрією. Глибина опробування змінюється 

від 15–20 см у сухих і посушливих районах до 40–80 см у районах з вологим 
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кліматом. При детальних пошуках раціональну глибину відбору проб визнача-

ють експериментально. При геологічних зйомках дрібного і середнього масш-

табу (1:1 000 000–1:100 000) проби відбираються попутно по лінії геологічних 

маршрутів. При пошуках масштабу 1:50 000–1:10 000 і крупніше проводиться 

інструментальна розбивка прямокутної пошукової мережі з розташуванням по-

шукових ліній вхрест простягання очікуваних рудоносних структур. Для зйомки 

масштабу 1:50 000 проби зазвичай відбираються по сітці 200 × 50 м.  В умовах 

потужних наносів поховані ореоли розсіювання вивчаються за керном картува-

льних свердловин.  

Під час обробки матеріалів літохімічного опробування часто застосовується 

метод виділення так званих мультиплікативних ореолів, які отримують шляхом 

перемноження вмістів елементів-індикаторів. Такі ореоли у порівнянні з моное-

лементними ореолами є більш контрастними, що забезпечує більш об’єктивну 

оцінку рудного навантаження і дозволяє виділяти перспективні об’єкти. Вони 

широко застосовуються для розрахунків коефіцієнтів зональності ореолів, що 

дозволяє визначати рівень ерозійного зрізу родовища (надрудний, рудний, під-

рудний).    

Пошуки за потоками розсіювання одержали найменування методу пошуків по 

донних осадках. Цей метод найбільш ефективний в умовах гірського рельєфу з 

добре розвинутою гідромережею. Об'єктом опробування при даному методі є то-

нкі мулисто-глинисті фракції алювію (донні відклади) дрібних рік, струмків, су-

хих балок і конусів виносу делювіальних і алювіальних відкладів. Таким шляхом 

вивчаються потоки розсіювання, які прослідковуються іноді на більш значні ві-

дстані в порівнянні з великими ріками, де рудні компоненти швидко розубожу-

ються до фонових вмістів. В умовах платформ із потужним чохлом пухких відк-

ладів і в пенепленизованих областях з малорозвинутою гідромережею пошуки 

по донних осадках неефективні. Позитивні проби говорять про можливість вияв-

лення в районі корінних родовищ, що виходять на ерозійний зріз. 

Відібрані проби документують, указують місце взяття, тип відкладів (скельні, 

пухкі, піщані або галькові, конуси виносу, тераси та ін.), дату і номер проби. Об-

робку і аналіз літохімічних проб проводять у лабораторних умовах. 

 Узагальнення і інтерпретація результатів літохімічного опробування полягає 

в нанесенні даних аналізів на графічні матеріали і їхній аналіз. При маршрутних 

пошуках складаються геохімічні розрізи, а при площадних – геохімічні карти в 

ізолініях вмістів аналізованих елементів. Вивчення геохімічної інформації на 

фоні геологічної обстановки з урахуванням геоморфологічних даних дозволяє 

встановити місцезнаходження рудних тіл, що визначили появу ореолів розсію-

вання. В умовах рівнинного рельєфу рудні тіла зазвичай розміщаються в контурі 

ореолу розсіювання, а на схилах гір – вище по схилу, іноді за межами ореолу. 

Гідрохімічний метод полягає у дослідженні хімічного складу природних по-

верхневих і підземних вод. Принципова основа цього методу – здатність води до 

розчинення гірських порід, її активна участь у хімічних перетвореннях мінералів 

і властивості води як рухливого середовища. Зв'язок між хімічним складом води 

і наявністю поблизу водного джерела покладів корисних копалин не викликає 
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сумнівів і є однією із причин виникнення гідрохімічних аномалій, що мають по-

шукове значення.  

Виявлення гідрохімічних ореолів розсіювання, що є основною задачею ме-

тоду, передбачає виконання наступних операцій: відбір проб води, попередній 

їхній аналіз на місці відбору, геологічну і гідрогеологічну документацію проб, 

хімічний і спектральний аналіз води в лабораторіях, обробку матеріалів та інте-

рпретацію результатів опробування.  

Проби води обсягом 0,5–1,0 л беруть із джерел і колодязів, свердловин, шурфів 

і канав, дрібних струмків і річок, ставків, дрібних озер, з низинних боліт, що жи-

вляться джерелами, переважно в районах з гумідним кліматом, бажане в суху 

пору року. У свердловинах перед відбором проб води необхідно робити відкачку 

до повного видалення глинистого розчину. У зонах багаторічної мерзлоти проби 

води можна брати тільки зі свердловин, які досягли ґрунтових вод. В арідному 

кліматі проби беруть після випадіння атмосферних опадів при високому стоянні 

рівня підземних вод. Під час відбору проб намагаються не допускати забруд-

нення води іншими домішками. Не рекомендується користуватися оцинкованим 

посудом, який різко змінює склад проб води. Для зберігання проб води найкраще 

підходить скляний посуд. 

Щільність пунктів взяття проб води коливається в широких межах і часто ви-

значається розміщенням джерел води. Лише в невеликих річках можна брати 

проби через 500–1000 м. 

У пробах води вимірюють водневий показник (рН), окисно-відновний потен-

ціал (Eh), загальну мінералізацію, вміст іонів Cl, Ca, Mg, SO4 та ін. Для пошуко-

вих цілей важливе значення мають відношення іонів Br/Cl, K/Na. Високий вміст 

іона SO4 є індикатором сульфідних родовищ, підвищені вмісти Br і К вказують 

на можливість виявлення калійних солей. 

Гідрохімічні методи застосовуються при дрібно-, середньо- і крупномасштаб-

них пошукових роботах, рідше на стадіях оцінки і розвідки. Ефективність гідро-

хімічних досліджень визначається високим площадним представництвом гідро-

хімічної проби, простотою операції, низькою вартістю і можливістю одержання 

результатів вже в період польових робіт. Цей метод має найбільшу серед усіх 

геохімічних методів глибинність, яка визначається урізом долини і становить у 

середньому 200–500 м, а для висхідних напірних вод може досягати 1 км.  Це 

дозволяє успішно використовувати метод для пошуків похованого і перекритого 

зруденіння.  

Недоліком гідрохімічного методу пошуків є залежність робіт від багатьох при-

чин: кількості і тривалості випадання атмосферних опадів, пори року, рівня ґру-

нтових вод, інтенсивності процесів окиснення, активності водообміну, наявності 

геохімічних бар'єрів, техногенних факторів та ін. Найбільш сприятливими для 

застосування цього методу пошуків є гірські райони, що характеризуються роз-

винутою гідромережею з невисокою загальною мінералізацією вод (до 1 г/л) і 

вологим кліматом. Ефективність гідрохімічних досліджень у цілому нижче, чим 

літохімічних. 
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Атмогеохімічний метод полягає у виявленні і оконтурюванні вторинних га-

зових ореолів розсіювання в підґрунтовому повітрі і приповерхніх шарах атмос-

фери. Газоподібними індикаторами зруденіння є ртуть, метан, сірчистий газ, сі-

рководень, вуглекислий газ, галогени, радон, гелій, аргон. Сутність газових зйо-

мок полягає у відборі проб повітря з підґрунтового, рідше із приповерхнього 

шару атмосфери за допомогою трубчастих пробовідбірників з наступним їхнім 

аналізом на вміст вказаних вище газів. Проби відбираються зі свердловин діаме-

тром 43–65 мм з глибини близько 1,5 м. Буріння неглибоких свердловин здійс-

нюється мотобурами. Відбір проб може проводиться також з більших глибин (до 

600 м) з гірничих виробок і свердловин. Відібрані проби газу піддають хромато-

графічному аналізу для визначення окремих його складових. 

 Накопичення газоподібних індикаторів зруденіння може бути пов'язане не 

тільки з родовищами, але і з іншими природними процесами, наприклад з вулка-

нізмом, а також з техногенним впливом на навколишнє середовище. 

Метан є індикатором родовищ горючих корисних копалин (природного газу, 

нафти, кам'яного вугілля). Він вміщується в ґрунтах, болотах, виникає при біохі-

мічних процесах, значна частина метану надходить в атмосферу із глибин Землі, 

виділяється при вулканічних і відновних процесах за рахунок реакції вуглекис-

лоти з воднем, при вкорінення інтрузій, у гідротермах, при взаємодії водню або 

парів води на глибині. 

Вуглекислий газ є найпоширенішим газовим компонентом рудних родовищ і 

має різноманітне походження. Він виділяється в процесі життєдіяльності органі-

змів у ґрунті і при окисненні органічної речовини поблизу поверхні, є присутнім 

у низькотемпературних гідротермальних процесах, що може вказувати на мож-

ливість виявлення родовищ. Він з'являється при розкладанні карбонатів під дією 

кислот, таких як сірчана або сірчиста, які виникають при окисненні сульфідів. 

Вуглекислий газ супроводжує вугільні родовища, широко розвинений у вулкані-

чних процесах. Локальний підвищений вміст вуглекислоти в атмосфері може 

вказувати на виділення вуглекислого газу з надр. 

Ртуть у газоподібному стані супроводжує більшість гідротермальних родо-

вищ. Вона в якості домішки присутня в багатьох рудних мінералах. При темпе-

ратурі близько 300 °С, звичайної для багатьох постмагматичних процесів, вона 

виділяється з мінералів, у тому числі з кіноварі. Ртуть накопичується і в інших 

геологічних об'єктах: наприклад, нею часто збагачені мули на дні річок, ґрунтові 

води та ін. Усі вони утворюють газові ртутні ореоли.  

Сірчистий газ і сірководень  виникають при окисно-відновних процесах в су-

льфідних родовищах, крім того, вони є звичайними складовими частинами вул-

канічних газів. 

Галогени утворюються при окисненні деяких рудних мінералів, що містять 

хлор, рідше бром і йод. Йод і бром присутні в нафтових родовищах, які також 

можуть бути джерелом галогенів. 

Радон – індикатор радіоактивних руд. Він виникає в ланцюжках розпаду ізо-

топів урану і торію і може накопичуватися в підґрунтових газах і в ізольованих 

об'єктах природного і техногенного походження. 
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Гелій має не стільки пошукове значення, скільки використовується для вияв-

лення глибинних розривних порушень у кристалічному фундаменті. 

Аргон характерний для галогенних руд і газових виділень глибинних розломів. 

Найчастіше для пошуків родовищ використовують ореоли розсіювання парів 

ртуті, метану і радону.  

На вимірюванні концентрації радіоактивних газів у ґрунтовому повітрі розро-

блений еманаційний метод пошуків. Радіоактивні еманації включають радон і 

торон, які поширюються від джерела радіоактивного розпаду в навколишнє се-

редовище переважно дифузійним шляхом і накопичуються в ґрунтах над руд-

ними тілами радіоактивних елементів (урану, торію).  

Метод еманаційної зйомки територій має високу чутливість і забезпечує вияв-

лення ореолів розсіювання в породах і рудах урану з вмістом у тисячні частки 

відсотка. Тому цей метод може використовуватися для пошуків не тільки урано-

вих, але й інших рудних і нерудних родовищ. У таких рудах повинна бути хоча 

б мінімальна кількість радіоактивних елементів – U, Th, K. До таких руд відно-

сяться рідкіснометалічні і слюдяні родовища пегматитів, фосфоритів, бокситів, 

залізних, титанових, ванадієвих, рідкісноземельних руд. Проби газу відбира-

ються з пухких відкладів спеціальними пробовідбірниками із неглибоких сверд-

ловин. Глибина опробування залежить від товщини пухких відкладів і складає в 

середньому від 1 до 2 м. 

Важливе практичне значення при пошуках похованих родовищ має велика 

проникна здатність газових компонентів, що мігрують на значні відстані від ру-

дних тіл через товщі пухких відкладів. Атмохімічні пошуки у цілому є опосере-

дкованими, однак ретельний аналіз фізико-хімічних умов утворення газових оре-

олів часто дає достатні підстави для впевненої геологічної інтерпретації виявле-

них аномалій і встановлення зв'язків з родовищами. 

Біохімічний метод полягає у вивченні біохімічних ореолів розсіювання, які, 

у свою чергу, залежать від здатності організмів відбивати особливості навколи-

шнього середовища в хімічному складі, морфології і видових асоціаціях. У тепе-

рішній час, серед великої різноманітності живих організмів, практичне значення 

має тільки геоботанічний метод, що використовує в якості об'єктів опробування 

наземні рослини і їхні залишки (торф, лісову підстилку і гумусовий шар ґрунтів).  

Сутність методу полягає у відборі рослинних проб, їхньому спалюванні, ана-

лізі золи проб і узагальненні результатів опробування, головна мета якого – ви-

явлення вторинних ореолів розсіювання шляхом аналізу особливостей розподілу 

хімічних елементів-індикаторів зруденіння. Існує певний, далеко не завжди лі-

нійно-пропорційний, зв'язок між концентраціями хімічних елементів у пожив-

ному середовищі і їхньому розподілі у рослинах. Однак, безумовним є той факт, 

що при високому вмісті корисного компонента в породі, більшість (до 95%) ви-

дів і частин рослин, а також їхніх залишків накопичують цей елемент.  

Кількість видів рослин і їхніх частин, які накопичують рудні елементи пропо-

рційно їхньому вмісту в поживному середовищі невелике, але саме вони, у першу 

чергу, використовуються в пошукових цілях. Визначається вміст рудних елеме-

нтів у пробах рослинності після їхнього озолення. В одну пробу відбирається 
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маса рослин з площі в кілька квадратних метрів. У деревних рослин (сосни, мо-

дрини, осики та ін.) опробується верхній корковий шар кори, у якому накопичу-

ється уран, свинець, цинк, берилій, фтор, літій, цирконій і деякі інші елементи. 

Біохімічні пошуки золоторудних родовищ ефективні при використанні для опро-

бування кори і листів берези, хвої і сухих гілок модрини, сосни, а також полині, 

саксаулу, верблюжої колючки і живого мохо-лишайникового покриву.  

При виборі видів рослин з можливими відносно високими концентраціями 

елементів-індикаторів родовищ вони повинні бути попередньо згруповані за від-

носним вмістом елементів у різних видах. Краще опробувати не живі частини 

багаторічних трав'янистих рослин, а їхні сухі торішні залишки і при цьому нижні 

частини стебел, а не всю надземну біомасу. Найбільш сприятливим часом від-

бору надземних частин трав'янистих рослин є осінній і осінньо-зимовий період 

після закінчення вегетації і дозрівання насінь. При відборі проб рослин перевага 

віддається тим, які мають більш глибоку кореневу систему, оскільки від глибини 

проникнення коріння у ґрунт залежить ефективність методу. Зазвичай рослини 

використовують для живлення ґрунтові води на глибині 5–20 м, в арідному клі-

маті коріння рослин можуть досягати глибини до 50 м. Біохімічний метод пошу-

ків є неефективним у зоні багаторічної мерзлоти, де водообмін припиняється на 

глибині не більш 2 м. 

До недоліків методу можна віднести складність інтерпретації біогеохімічних 

аномалій, пов'язану з необхідністю врахування біологічних, техногенних і антро-

погенних факторів, які іноді в значній мірі впливають на концентрацію металів 

у золі рослин, що помітно знижує достовірність результатів біохімічного методу 

пошуків. До них відносяться викиди і відходи гірничих і промислових підпри-

ємств, забруднення рослин під час перевезення руд, внесення в ґрунт різних мі-

кроелементних добрив та ін. 

Таким чином, біохімічні дослідження розглядаються в якості одного із прямих 

глибинних методів пошуків рудних покладів. Вони найбільш ефективно викори-

стовуються на стадіях крупномасштабних геологозйомочних, пошукових і оці-

нювальних робіт. Доцільність їхнього застосування визначається можливістю 

пошуків і оцінки зруденіння в закритих лісових територіях, швидкістю одер-

жання корисної інформації, глибинністю і відносною ефективністю цього ме-

тоду. 

Геофізичні методи пошуків. Ця група методів полягає у вивченні природніх 

або штучно створених фізичних полів, у яких відбиваються відмінності гірських 

порід і руд за фізичними властивостями. Методи застосовуються для виявлення 

і оконтурювання аномальних фізичних полів, виділення і оцінки локальних ано-

малій, пов'язаних з конкретними видами корисних копалин.  

Зо видами полів, що досліджуються, геофізичні методи розділяються на маг-

нітометричні, гравіметричні, електророзвідувальні, сейсмічні і радіометричні. За 

місцем проведення вимірів виділяються повітряні, наземні, морські (у тому числі 

підводні), підземні зйомки, дослідження в свердловинах і лабораторні визна-

чення. Геофізичні методи застосовують практично при пошуках будь-яких  видів 

корисних копалин. 
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Магнітометричні методи (магніторозвідка) застосовуються для вирішення 

геологорозвідувальних задач, що пов'язані з пошуками родовищ, руди яких ма-

ють високу магнітну сприйнятливість. У якості прямого пошукового методу ма-

гнітометрична зйомка використовується для виявлення і оцінки магнетитових і 

корінних титаномагнетитових родовищ, у сприятливих умовах може використо-

вуватися для оконтурювання і деталізації магнітних полів деяких мідно-нікеле-

вих, хромітових і слабомагнітних залізорудних родовищ, виявлення і оконтурю-

вання розсипних титаномагнетитових родовищ. При особливо сприятливих умо-

вах, у комплексі з іншими методами – для пошуків бокситів і деяких золотих і 

платинових розсипів, в яких у помітних кількостях присутній магнетит. В усіх 

наведених вище випадках, застосування магнітних зйомок ефективно, якщо об'є-

кти пошуків розташовані в розрізах слабомагнітних порід (рис. 2.34). 

 

 
Рис. 2.34. Пошуки золота в Мавританії магнітометричним методом, 2019 р. 

 

На основі магнітометричних методів виявляються і оконтурюються аномальні 

магнітні поля, які відповідають рудним покладам, деталізуються і оцінюються 

їхні аномальні ділянки, зони і локальні аномалії. Магніторозвідка найбільш де-

шевий і швидкий метод пошуків родовищ корисних копалин, які супроводжу-

ються магнітними мінералами, в основному магнетитом, іноді моноклінним пі-

ротином. 

Виділяються три модифікації магніторозвідки: повітряна (аеромагнітна зйо-

мка), наземна і глибинна (магнітний каротаж свердловин). Аеромагніторозвідка 

застосовується для швидкого вивчення магнітного поля великих територій, а та-

кож є основним геофізичним методом пошуків кімберлітових трубок. Зокрема, з 

її допомогою виявлені практично всі відомі на сьогоднішній день об'єкти в Ар-

хангельській області Росії. Середньо- і високомагнітні кімберлітові трубки в ма-

гнітному полі виділяються позитивними локальними аномаліями, що мають у 

плані переважно ізометричну або овальну форму.  
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Наземна магніторозвідка використовується для деталізації магнітних анома-

лій. Глибинна магніторозвідка дозволяє виявити маси магнітних порід в навко-

лосвердловинному просторі. При дослідженні декількох свердловин і даних на-

земної магнітної зйомки можна досить точно визначити просторове положення 

магнетитових руд. Зокрема, на залізорудних родовищах пошукові та розвідува-

льні свердловини закривають тільки після проведення свердловинної  магніто-

розвідки, щоб переконатися, що нижче забою свердловини немає більше магніт-

них тіл. 

За допомогою магнітометричних методів можна не тільки вирішувати питання 

пошуків родовищ, але й вивчати розташування гірських порід на глибині, карту-

вати їх, якщо вони різняться ступенем намагніченості.  

Проведення магнітометричних досліджень зазвичай передбачає вивчення на-

пруженості магнітного поля, рідше використовується градієнт магнітної напру-

женості або магнітна індукція. При застосуванні метода наземної магнітороз-

відки вибирається пункт, віддалений від аномалії, який приймається за початок 

відліку. Далі вимірюється збільшення напруженості в пунктах вимірів відносно 

початкового пункту. Щільність мережі вимірів залежить від масштабу зйомки. 

За результатами магнітної зйомки будується карта напруженості магнітного поля 

у вигляді ізоліній. Інтерпретація карти напруженості магнітного поля дозволяє 

оцінити прогнозні ресурси магнетитових руд. Глибина дії магніторозвідки зале-

жить від кількості магнітного мінералу. У більшості випадків магнітометричні 

методи дозволяють виявляти магнетитові руди на глибині від сотні метрів до 1 

км; до 2–3 км можна виявити великі рудні тіла. 

Гравіметричні методи (гравірозвідка) полягає у вивченні гравітаційного 

поля району, що досліджуєтеся і використовується для пошуків родовищ, що 

створюють аномалії сили тяжіння. Вона є невід'ємною частиною комплексу гео-

фізичних робіт на різних стадіях геологорозвідувального процесу.  

Об'єктами пошуків є поклади залізних, хромітових, мідно-нікелевих та інших 

руд; баритоносні горизонти, баритові, барит-свинцево-цинкові тіла, що відрізня-

ються від вмісних порід підвищеною густиною. Такі об'єкти дають позитивні 

аномалії сили тяжіння. Негативними гравітаційними аномаліями характеризу-

ються викопні солі, соляні куполи, кальдери вулканів та ін. Рідкіснометалічні, 

мідно-порфірові, золото-кварцові рудні райони фіксуються мінімумами гравіта-

ційного поля складних обрисів. 

На розмір аномалій впливає рельєф місцевості, у тому числі і підземний ре-

льєф. Тому чутливість гравірозвідки нижче, чим магнітометричного методу, але 

глибинність її більше. За допомогою цього методу можна виявити об'єкти зале-

жно від їхніх розмірів на глибині до декількох кілометрів.  

 Гравіметричні методи використовуються на денній поверхні, під час морсь-

ких досліджень, у повітрі (аерогравіметричні роботи), а також у свердловинах і 

підземних гірничих виробках.  

Електророзвідувальні методи (електророзвідка) поєднують численні геофі-

зичні методи, які полягають у вивченні постійних і змінних електромагнітних 
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полів. Електророзвідка широко застосовується при пошуках родовищ. Існує ве-

лика кількість методів електророзвідки. Це обумовлене тим, що, на відміну від 

магнітного і гравітаційного полів, які визначені природою, електричні і електро-

магнітні поля можна створювати штучно в різних варіантах. Розглянемо найпо-

ширеніші електророзвідувальні методи. 

Метод електропрофілювання дозволяє виявити об'єкти з малим опором у над-

рах Землі, наприклад суцільні сульфідні руди. Сутність методу полягає у вимірі 

уявного опору установкою при її переміщенні уздовж заданих напрямків (профі-

лів). Через два електроди, що віддалені на деяку відстань один від одного, пода-

ється постійний струм і вимірюється опір у надрах. Далі вся схема кілька разів 

переміщується на якийсь крок уздовж лінії, і знову проводяться виміри. Необхі-

дно, щоб лінія переміщення була розміщена вхрест простягання рудних тіл, що 

прогнозуються. У такий спосіб можуть бути виявлені об'єкти з малим уявним 

опором, які не виходять на денну поверхню. Глибина пошуків за допомогою ме-

тоду електропрофілювання залежить від відстані, на яку рознесені електроди. 

Чим більше ця відстань, тим більш глибокозалягаючі рудні тіла можуть бути ви-

явлені. Зазвичай метод електропрофілювання дозволяє виявити рудні тіла на гли-

бинах у десятки – перші сотні метрів. 

 За допомогою методу вертикального електричного зондування (ВЕЗ) мож-

ливе простежування глибокозалягаючих рудних тіл. Передавальні і приймаючі 

електроди розносяться на різні відстані, але не переміщуються уздовж лінії як в 

електропрофілюванні. Чим далі рознесені електроди, тим на більшу глибину мо-

жна вимірювати опір. Цей метод застосовується для виявлення горизонтальних 

або пологопадаючих рудних тіл з малим опором, що залягають на глибині в де-

сятки метрів.  

Метод викликаної поляризації (ВП) призначений в основному для виявлення 

суцільних або вкраплених сульфідних руд і полягає у використанні електрохімі-

чних явищ, які відбуваються на границі порід з іонною провідністю або елект-

ронних провідників (руд) з рідиною, що їх оточує – електролітом, під дією елек-

тричного струму, що пропускається в землі. При проведенні пошукових робіт 

методом викликаної поляризації комбінація вимірів на земній поверхні і в свер-

дловинах дозволяє одержати уяву про просторову структуру поля викликаної по-

ляризації, уточнити положення руд у розрізі.  

Метод перехідних процесів полягає у вивченні вторинного електричного поля, 

що створено незаземленим джерелом змінного струму. Застосовується для по-

шуків родовищ сульфідних руд, що мають дуже високу електропровідність. Ме-

тод має меншу, ніж інші методи електророзвідки, чутливість до змін рельєфу мі-

сцевості і товщини пухких відкладів та забезпечує більшу, ніж інші індуктивні 

методи, глибинність досліджень. 

Радіохвильове просвічування застосовується при пошуках струмопровідних 

рудних тіл у міжсвердловинному, навколосвердловинному просторі, а також між 

підземними гірничими виробками. Застосовується при пошуках і розвідці суль-

фідних, золото-сульфідних, золото-срібних, олово- і вольфрам-поліметалічних 

рудних тіл, залізорудних родовищ, кімберлітових трубок, вугільних шарів тощо. 
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 Сейсмічні  методи (сейсморозвідка) полягають у вивченні поширення в зем-

ній корі пружних хвиль, що збуджуються штучним шляхом – вибухом, ударом 

або вібрацією. Методи призначені для виявлення підземних структур, що конт-

ролюють родовища корисних копалин, а також інших структурних елементів зе-

мної кори.  

Сейсморозвідка застосовується для вирішення широкого кола геологічних за-

дач: пошуків структурних пасток нафти і газу, вивчення структури рудних родо-

вищ; за допомогою сейсмічних методів можна з’ясувати внутрішню будову Зе-

млі, виявити розплавлені магматичні осередки у вулканах, визначити рельєф фу-

ндаменту під наносами молодих відкладів; оскільки швидкість проходження сей-

смічних коливань залежить від густини гірських порід, можна встановлювати 

щільність середовища, а також вирішувати багато інших питань.  

Сейсмічні методи мають найбільшу глибинність серед інших геофізичних ме-

тодів. За допомогою цих методів вивчена глибинна будова земної кулі, визначена 

товщина земної кори, виявлені границі мантії, рідкого і твердого ядра Землі. Сей-

сморозвідку можна застосовувати для визначення продуктивних горизонтів на 

глибині декількох кілометрів, встановлювати не тільки глибину їхнього заля-

гання, але й розташування розривних порушень.  

Сейсморозвідка успішно застосовується при крупномасштабних картувальних 

і пошукових роботах для локалізації в розрізі геологічних неоднорідностей (ру-

дних тіл, кімберлітових трубок, зон тріщинуватості та інших), розчленування ро-

зрізів при пошуках родовищ, що залягають на значній глибині: поліметалів, ні-

келю, заліза, апатиту, сірки та інших корисних копалин. 

Радіометричні методи використовуються, в першу чергу, для пошуків родо-

вищ радіоактивних руд. Однак, досить часто вони застосовуються для виявлення 

й інших корисних копалин, таких як фосфоритові, тантал-ніобієві, рідкісноземе-

льні та інші руди, що містять постійні домішки радіоактивних металів, або су-

проводжуються незначними концентраціями радіоактивних елементів у руді і 

вмісних породах.  

Методи полягають у виявленні і оконтурюванні радіаційних полів, ділянок, 

зон і локальних аномалій у приземному шарі атмосфери, на земній поверхні і в 

свердловинах, а також радіоактивних газів – у підґрунтовому шарі або тріщинах 

гірських порід. До радіоактивних елементів відносяться уран, торій і продукти їх 

розпаду, а також ізотоп калію 40К. При розпаді атомів виникає кілька видів ви-

промінювання. Найбільш часто використовується гамма-випромінювання, у зв'я-

зку з чим і методи виміру сумарного радіоактивного гамма-випромінювання з 

наступним виділенням ділянок підвищеної радіоактивності, називаються гамма-

методами. Велику радіоактивність мають не самі елементи уран і торій, а деякі 

продукти їхнього розпаду, такі як радій, радон, торон та інші.  

Гамма-зйомка часто застосовується для геологічного картування, оскільки рі-

зні типи гірських порід відрізняються за ступенем радіоактивності. Наприклад, 

за рівнем і характером радіоактивності чітко диференціюються гранітоїди, вап-

няки, пісковики, деякі глинисті породи, вугілля та інші типи гірських порід. Не-

рідко можна картувати вмісні породи за ступенем радіоактивності.  
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За умовами застосування існують повітряні (аерорадіометричні) методи; назе-

мні (автомобільні і пішохідні); глибинні (каротаж у шпурах і свердловинах). 

Аерорадіометричні є найбільш швидкісними методами пошуків родовищ ра-

діоактивних і пов'язаних з ними металів. Вони полягають у  виявленні в призем-

ному шарі атмосфери радіаційних гамма-ореолів урану (радію), торію і калію за 

допомогою високочутливих радіометрів-аналізаторів, які монтуються на літаках 

або гелікоптерах.  

Наземні радіометричні методи використовують площадні автогамма-зйомки 

масштабу 1:10 000, якими покриваються перспективні площі порядку десятків 

квадратних кілометрів. 

Пішохідні гамма-зйомки є основним видом наземних пошуків радіоактивних 

руд і рудопроявів. Широка їхня поширеність пояснюється універсальністю за-

стосування, високою результативністю, низькою собівартістю і можливостями 

тісного взаємозв'язку радіометричних і геологічних спостережень. Супутні ра-

діометричні спостереження є невід’ємною складовою геологічної зйомки і по-

шуків родовищ корисних копалин.  

Але радіометричні методи мають невелику глибинність. Глибина проник-

нення гамма-променів у гірські породи, і пухкі відклади, що їх перекривають, не 

перевищує трьох метрів. Вважається, що шар ґрунту товщиною 5 м повністю по-

глинає природнє гамма-випромінювання. Однак за рахунок розвитку в породах 

вторинних ореолів розсіювання радіоактивних елементів глибина проникнення 

часто виявляється значно більшої, досягаючи 10 м і більше. 

Особливу увагу слід приділити застосуванню радіометричних методів у свер-

дловинах – гамма-каротаж. Останній здійснюється навіть в обсадних трубах, які 

не заважають виміру радіоактивності, тоді як інші геофізичні методи (магнітний 

і електричний каротаж) виконуються за межами обсадних труб. 

Гірничо-бурові методи пошуків. Ці методи полягають у використанні пошу-

кового буріння і пошукових гірничих виробок для вивчення скупчень корисних 

копалин і вмісних порід. Вони є єдиним способом підтвердження даних, отрима-

них іншими пошуковими методами. З їх допомогою створюються штучні відс-

лонення гірських порід і рудних тіл. Характерною рисою гірничо-бурових робіт 

на пошуковій стадії є значні відстані між виробками і невелика глибина перети-

нів.  

При пошуках родовищ використовуються в основному поверхневі гірничі ви-

робки: копуши і розчистки на схилах, канави, одиничні траншеї, які розміщу-

ються вхрест простягання виявлених рудних тіл, одиничні шурфи (рис. 2.35). 

Вони широко застосовуються для відбору геохімічних проб, перевірки геофізич-

них аномалій, розкриття виходів рудних тіл, їхнього простежування і оконтурю-

вання, відбору борознових та інших проб з метою одержання необхідних даних 

для перспективної оцінки виявлених рудопроявів і родовищ. Із цими ж задачами, 

але при більшій товщині наносів використовуються свердловини. 
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Рис. 2.35. Проходка магістральних траншей при пошуках золота в Гвінеї, 2003 р. 

 

Самостійне значення гірничо-бурові роботи набувають тоді, коли фізичні і мі-

нералого-геохімічні властивості вмісних порід і руд різняться вкрай незначно, 

тому геофізичні і геохімічні методи тут не дають надійних результатів. Прикла-

дом можуть бути пошуки слюдоносних пегматитів, що залягають у кварц-польо-

вошпатових породах і перекриті пухкими відкладами. Пошуки сліпого зруде-

ніння доводиться здійснювати шляхом буріння свердловин. При цьому відстань 

між пошуковими лініями визначається можливою протяжністю потенційних по-

кладів за простяганням, а крок між свердловинами по лініях вибирається з таким 

розрахунком, щоб не пропустити об'єкти, що прогнозуються.  

Буріння свердловин як самостійний пошуковий метод здійснюється і для роз-

криття рудних тіл у закритих районах платформ (наприклад, осадових родовищ 

заліза, марганцю, бокситів тощо) шляхом систематичного розбурювання перспе-

ктивних площ (рис. 2.36). 
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Рис. 2.36. Буріння свердловин при пошуках золота в Гвінеї, 2003 р. 

 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Визначте стадії геологорозвідувальних робіт. 

2. Які основні завдання регіонального геологічного вивчення України? 

3. Що є метою пошукових робіт? 

4. Що називається розвідкою родовищ корисних копалин? 

5. Чим відрізняються рудоконтролюючі фактори і критерії? 

6. Які основні фактори контролю зруденіння? 

7. Як впливають структурні фактори на локалізацію ендогенного зруденіння? 

8. Для яких генетичних типів зруденіння найважливішу роль грають магма-

тичні фактори? 
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9. Наведіть приклади впливу метаморфічних факторів на формування ендо-

генного зруденіння. 

10. Які природні процеси відносяться до метасоматичних факторів? 

11. Для яких типів родовищ головними є стратиграфічні фактори? 

12. Які породи і формації найчастіше виступають у ролі літологічних факторів 

контролю зруденіння? 

13. Які родовища формуються насамперед під дією геоморфологічних факто-

рів? 

14. Що розуміють під пошуковими критеріями? 

15. Назвіть прямі пошукові критерії. 

16. Які типи механічних ореолів і потоків розсіювання Ви знаєте? 

17. За рахунок чого виникають первинні літогеохімічні ореоли? 

18. Яка природа вторинних літохімічних ореолів розсіювання? 

19. Які пошукові критерії вважаються непрямими? 

20. Якими процесами проявлені навколорудні зміни? 

21. Які існують типи геофізичних аномалій? 

22. Назвіть найважливіші методи пошуків корисних копалин. 

23. У чому постає роль геологічної зйомки для пошуків корисних копалин? 

24. Які існують різновиди геолого-мінералогічних методів пошуків? 

25. Що називається шліхом? 

26. У чому полягають геохімічні методи пошуків? 

27. Які завдання вирішує магніторозвідка під час пошуків родовищ корисних 

копалин? 

28. Які Ви знаєте різновиди гірничо-бурових методів пошуків?  
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РОЗДІЛ 3. ОПРОБУВАННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 

Опробування є невід'ємною частиною ГРР, спрямованих на підготовку родо-

вищ корисних копалин до промислового освоєння, що, у першу чергу, виража-

ється у визначенні вмісту корисних і шкідливих компонентів руд або бічних по-

рід у багатьох точках родовищ при пошуках, розвідці і експлуатації. Головні за-

дачі опробування – вивчення якості корисної копалини, її властивостей, що ви-

значають промислову цінність, шляхи і можливості використання в народному 

господарстві. Параметри якості різноманітні і специфічні для кожного виду мі-

неральної сировини. До них можна віднести мінеральний і хімічний склад кори-

сної копалини, її текстурно-структурні, фізико-механічні і технологічні власти-

вості. Опробування є по суті єдиним способом виявлення достовірних, науково 

обґрунтованих даних про якість мінеральної сировини, її технологічні властиво-

сті, склад і будову рудних тіл, властивості вмісних порід і таке інше. 

Об'єктами вивчення при опробуванні можуть бути окремі проби, природні 

типи або промислові сорти руд, блоки підрахунку запасів, рудні тіла і родовище 

в цілому. Крім того, опробувати необхідно також і вмісні породи, особливо ті, 

що залягають усередині рудних тіл або в безпосередній близькості до них.  

 

3.1. Види опробування 

 

У процесі опробування вивчають різні показники якості різними способами, 

тому виділяється кілька видів опробування: геологічне (хімічне і мінералогічне), 

технологічне і технічне. 

Геологічне опробування як система проб, розміщених у відповідному об’ємі 

надр – одна з головних операцій геологорозвідувальних робіт. Сутність геологі-

чного опробування полягає у відборі, обробці і аналізі матеріалу проб з метою 

одержання репрезентативних даних про середній вміст корисних і шкідливих 

компонентів у певному об’ємі надр – родовищі, окремому рудному тілі, ділянці, 

блоці (рис. 3.1). 

Геологічне опробування здійснюється на всіх стадіях геологорозвідувального 

процесу, починаючи від стадії пошукових робіт і закінчуючи експлуатаційною 

розвідкою. У геологічному опробуванні можна виділити два напрямки: хімічне і 

мінералогічне. До основних задач хімічного опробування відносяться: вивчення 

речовинного складу руд у корінному заляганні, визначення концентрацій корис-

них і шкідливих компонентів у рудах, виявлення характеру розподілу цих ком-

понентів по простяганню, падінню і товщині рудних тіл. На основі даних опро-

бування встановлюються границі рудних тіл, контури промислового зруденіння, 

здійснюється підрахунок запасів основних і супутніх компонентів. Дані хіміч-

ного опробування є основним джерелом інформації про концентрацію і особли-

вості просторового розподілу компонентів, що досліджуються. Вони є основою 

геометризації надр при підрахунку запасів корисної копалини. 
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Рис. 3.1. Опробування рудоносних латеритних кір вивітрювання при пошуках рідкісно-

земельного зруденіння на Мадагаскарі, 2008 р. 

 

Мінералогічне опробування застосовується для визначення мінерального 

складу руди і вмісних порід, їхніх текстурно-структурних особливостей, дета-

льно вивчаються головні мінерали. У процесі опробування встановлюється фо-

рма знаходження корисних компонентів у руді, баланс розподілу найважливіших 

компонентів між мінералами. Мінералогічне опробування має велике значення 

для встановлення генетичних особливостей родовища. На розсипних родовищах 

мінералогічне опробування є основним і застосовується для підрахунку запасів. 

За допомогою мінералогічного опробування виділяють природні типи руд і з'я-

совують будову рудних тіл. 

У зв'язку з різними задачами, що вирішуються перед кожною стадією геолого-

розвідувальних робіт, змінюються і задачі опробування, а також вимоги, що ви-

суваються до нього. 

На стадії пошуково-оцінювальних робіт опробування носить в основному ви-

бірковий характер і складається з відбору проб у природніх відслоненнях і окре-

мих канавах, шурфах і свердловинах, що розкривають зруденіння. За результа-

тами опробування встановлюється наявність корисного компонента і його приб-

лизні вмісти в рудопроявах і рудних тілах, на основі яких визначаються орієнто-

вні розміри об'єкта в плані і попередньо вивчається речовинний склад руд.  

На стадії розвідки родовища систематично опробуються всі без винятку гір-

ничі виробки і свердловини. Це дозволяє виділити інтервали із промисловим вмі-

стом корисних компонентів. Всі ці інтервали, в свою чергу, опробуються в усіх 
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гірничих виробках і свердловинах. Безрудні ділянки родовища опробуються ви-

бірково. Встановлюються сорти руд і закономірності їхнього просторового роз-

міщення.  

Серед задач опробування цього етапу геологорозвідувальних робіт – встанов-

лення речовинного складу руд і характеру розподілу основних і супутніх компо-

нентів; вивчення просторового розміщення промислових сортів руд; вибір місця 

відбору укрупнених технологічних проб для промислових випробувань. На ос-

нові даних розвідки підраховуються запаси руди і металу з урахуванням затвер-

джених кондицій і передбачуваного способу відпрацьовування родовища. 

Через значний обсяг опробування, що проводиться при розвідці, і великого 

значення одержаних при цьому результатів, рекомендується вже в початковий 

період геологічного вивчення виявлених об'єктів здійснювати експериментальні 

дослідження з вибору найбільш надійних, раціональних і продуктивних способів 

відбору проб. При цьому слід виходити з того, що помилки опробування вплива-

ють не тільки на визначення якісної і кількісної характеристики руд, правильне 

оконтурювання промислового зруденіння і точність підрахунку запасів, але й 

значною мірою визначають загальну геолого-економічну ефективність результа-

тів ГРР. Тому геолого-економічне значення опробування повинне розглядатися, 

у першу чергу, з погляду найбільш надійного оконтурювання рудних тіл, вияв-

лення особливостей їхньої морфології і точного положення в просторі, оцінки 

якості, кількості, характеру розподілу рудної мінералізації та інших оцінюваль-

них параметрів, що є основою підрахунку запасів і значною мірою сприяє ефек-

тивному відпрацюванню родовища, скороченню втрат промислових руд та їх-

нього розубожіння.  

 При геологічному опробуванні необхідно дотримуватись наступних основних 

принципів і вимог: спосіб відбору проб і методика опробування повинні відпові-

дати геологічним особливостям родовищ, а також характеру розподілу в них ко-

рисних і супутніх компонентів; кількість проб повинна забезпечувати представ-

ницьке визначення якісних і кількісних показників рудних зон; відбір, обробку і 

аналіз проб слід здійснювати згідно з розробленою технологією з дотриманням 

вимог, що забезпечують надійність визначення вмісту корисних компонентів по 

кожній пробі. 

У зв'язку з тим, що надійність проб і репрезентативність результатів опробу-

вання в цілому визначають загальну ефективність розвідувальних робіт і пода-

льшу раціональну експлуатацію родовища, усі операції опробування необхідно 

систематично контролювати. Контроль над якістю пробовідбору, що значно 

впливає на кінцеві результати розвідки родовища, необхідно здійснювати систе-

матично безпосередньо на протязі всього процесу геологорозвідувальних робіт.  

Технологічне опробування проводиться з метою створення раціональної схеми 

переробки мінеральної сировини, а також для встановлення технологічних пока-

зників. Результати технологічних випробувань можуть використовуватися для 

встановлення залежності показників переробки від складу руди, для підрахунку 

запасів. Велике значення вони мають при геолого-економічній оцінці родовищ і 

проектуванні гірничорудних підприємств.  
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Технологічні властивості корисних копалин визначаються їхніми природними 

типами і різновидами, які встановлюються в процесі геологічної документації, 

мінералого-геохімічного вивчення і опробування розвідувальних перетинів. Оці-

нка ж технологічних властивостей майбутньої мінеральної сировини здійсню-

ється за технологічними типами руд, кожний з яких добувається окремо, збага-

чується і переробляється за різними технологічними схемами. Серед технологі-

чних типів часто виділяються технологічні сорти руд, які переробляються за од-

наковими технологічними схемами, але відрізняються за техніко-економічними 

показниками. 

Для вивчення технологічних властивостей корисних копалин у процесі роз-

відки родовищ відбираються спеціальні технологічні проби, аналіз яких дозволяє 

виявити принципову можливість і економічну доцільність промислового вико-

ристання корисної копалини; встановити технологічні типи і сорти мінеральної 

сировини; обрати метод, найбільш раціональну схему і технологічний режим пе-

реробки корисної копалини кожного технологічного типу; встановити техніко-

економічні показники переробки мінеральної сировини для цілей геолого-еконо-

мічної оцінки родовища. 

Характер технологічних випробувань і методика аналізу проб досить різнома-

нітні і залежать від виду корисної копалини, її природних властивостей, напря-

мку використання мінеральної сировини і стадії ГРР. 

Результатом технічного опробування є вивчення фізико-механічних властиво-

стей мінеральної сировини. Технічні параметри корисних копалин визнача-

ються, у першу чергу, їхнім хімічним і мінеральним складом, структурними і те-

кстурними особливостями, складом вмісних порід, гранулометричними характе-

ристиками зерен корисних жильних і породоутворювальних мінералів, кількістю 

корисних компонентів і шкідливих домішок і особливостями їхнього розподілу 

за мінеральними складовими. Для цілого ряду корисних копалин технічне опро-

бування є основним. Це, наприклад, азбест, головним показником якості якого є 

довжина волокон; кам'яне вугілля – визначається теплотворність; слюда, де ви-

мірюється площа пластинок і визначаються електротехнічні властивості; п’єзоо-

птична сировина (оптичні властивості). Будівельні матеріали досліджуються на 

опір стиску, вигину, на морозостійкість; у глинах визначаються їхні керамічні 

властивості (вогнетривкість, пластичність, спікливість). До технічного опробу-

вання відносяться визначення об'ємної маси руди та її вологість, що необхідно 

для підрахунку запасів більшості родовищ. 

 

3.2. Способи відбору проб у розвідувальних гірничих виробках 

 

 При геологічному вивченні рудних родовищ основними видами відбору проб 

є лінійні, об'ємні і точкові, вибір яких проводиться залежно від цільового приз-

начення опробування.  

Лінійні це рядові геологічні проби, що відбираються при суцільному опробу-

ванні руд і вмісних порід у розвідувальних гірничих виробках. Об’ємні – конт-

рольні проби, за допомогою яких оцінюється надійність рядових геологічних 
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проб, що відбираються різними способами. Відбір точкових проб можливий 

лише при вибірковому опробуванні руд і вмісних порід на ранній стадії вивчення 

родовища. Крім геологічного опробування об'ємні і точкові проби в значних кі-

лькостях відбираються при розвідці для технічного і технологічного опробу-

вання. 

Відбір проб проводиться різними способами: лінійні проби – в основному бо-

розновим і шпуровим способами; об'ємні – валовим і задирковим; точкові – шту-

фним і точковим. Основним для відбору лінійних проб у гірничих виробках є 

борозновий спосіб, доцільність якого випробувана практикою розвідки і великим 

обсягом експериментальних робіт. 

Борознове опробування. Практика розвідувальних робіт на родовищах різних 

геолого-промислових типів показує можливість широкого застосування і універ-

сальність борознового опробування. Цей спосіб у більшості випадків дозволяє 

встановити якісну і кількісну характеристику рудних тіл, уточнити їхню морфо-

логію, визначити межі промислових руд і виявити інші важливі геологічні особ-

ливості родовища (рис. 3.2). 

 

 
Рис. 3.2. Борознове опробування розвідувальної траншеї при пошуках зо-

лота в Гвінеї (2003 р.). 
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Для борознового способу характерні властивості, які забезпечують йому най-

більш широке застосування в порівнянні з іншими способами. Лінійний характер 

і прямокутний перетин борозни дозволяють орієнтувати її так, щоб рудні тіла 

перетиналися по лінії найбільшої мінливості зруденіння. Крім того, при складній 

внутрішній будові рудного тіла або відсутності чітких геологічних границь, є мо-

жливість ввести секційний принцип відбору матеріалу в пробу. Борозна забезпе-

чує також при ретельному дотриманні її постійного перетину можливість рівно-

мірного відбору рівної за об’ємом кількості матеріалу з кожного інтервалу. 

Однак цей спосіб має і ряд недоліків, основними з яких є: 
 можливість появи систематичних погрішностей опробування за рахунок вибірного ви-

крошування і попадання в пробу матеріалу різної крихкості і збагаченості корисним 

компонентом у процесі її відбору; 

 складність збереження строго постійним заданого перетину борозни; 

 значна трудомісткість і низька продуктивність праці при ручному відборі проб. 

Борозновий спосіб відбору проб полягає в тому, що вздовж відслоненої пове-

рхні корисної копалини по заздалегідь наміченій лінії вирубується або вирізу-

ється борозна прямокутного перетину. Відбір борознових проб може здійснюва-

тися вручну за допомогою зубила і молотка або механізованими способом. Обо-

в'язковою умовою якісного пробовідбору є повноцінний збір відбитого матері-

алу і витриманість поперечних перерізів борозен на всьому протязі. Перед взят-

тям борознової проби відслонена поверхня вирівнюється і обмивається водою.  

Довжина борознових проб, що відбираються в рудних тілах малої і середньої 

товщині, визначається розміром останньої і може становити 2–3 м. Якщо руди 

характеризуються вкрай нерівномірним розподілом металу, вони випробуються 

секційною борозною з довжиною секцій до 1 м. При опробуванні потужних руд-

них тіл, що розкриваються ортами або квершлагами, борозна ділиться на секції 

в 1, 2 або 3 м залежно від характеру розподілу корисного компонента. 

Форма перетину борозни може бути квадратною і прямокутною. Найбільш ча-

сто відбираються борозни прямокутного перетину, при цьому глибина борозни 

становить 2–3 см, а ширина 5–15 см залежно від товщини тіла і рівномірності 

розподілу корисного компонента: чим менше товщина тіла і нерівномірність ро-

зподілу металу, тим ширше і глибше борозна. Прийнятий переріз строго витри-

мується по всій довжині борозни, щоб кількість матеріалу, що отримано з оди-

ниці довжини, була скрізь однаковою. Порушення цього правила знижує точ-

ність опробування і приводить до спотворення кінцевих результатів. 

Борозновий спосіб відбору проб використовується майже для всіх рудних ро-

довищ. Він іноді виявляється неефективним при опробуванні канав, що розкри-

вають жильні рудні тіла нерівномірної будови, малопродуктивний при деяких 

брекчієподібних текстурах руд (у цьому випадку він дає систематичні похибки), 

а також на деяких золоторудних та інших родовищах з дуже малим розміром ру-

дних тіл; на платинових родовищах з вкрай нерівномірним розподілом платино-

їдів, на родовищах дорогоцінних каменів. Цей метод малопродуктивний у міц-

них рудах. 
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У зв'язку із цим, слід зазначити все більше застосування механізованих пробо-

відбірників для борознового опробування. Нині найбільш досконалими механіз-

мами для відбору борознових проб, що позбавлені істотних недоліків ручного і 

механічного пробовідбору ударної дії, є пробовідбірники ріжучого типу з елект-

ричним або пневматичним приводом. Від усіх раніше розроблених моделей про-

бовідбірників цього типу вони вигідно відрізняються простотою конструкції, ма-

лою масою, відсутністю допоміжних пристосувань. Ці пробовідбірники забезпе-

чують найбільш ефективний механізований спосіб відбору борознових проб. За 

допомогою паралельно розташованих дрібно-алмазних кіл вирізується і легко 

сколюється щілинна борознова проба (ширина 2–3 см, глибина 5–6 см), в резуль-

таті значно підвищуються рівень механізації і продуктивність праці, забезпечу-

ються рівні, гладкі поверхні бічних стінок борозни, зводиться до мінімуму вибі-

рне викрошування матеріалу і зменшується вплив суб'єктивних і об'єктивних фа-

кторів на результати опробування. 

Шпуровий спосіб полягає в зборі бурового борошна (пилу) у процесі буріння 

спеціально заданих або пройдених для буровибухових робіт шпурів із продув-

кою або шламу при бурінні з промиванням. Для вловлювання пилового матері-

алу проб застосовуються патрубки, трійники, пиловловлювачі, що забезпечують 

збір від 70 до 95 % бурового пилу. Шлам виводиться у відстійники і, після оса-

дження, висушується. І буровий пил або борошно, і висушений шлам складають 

зрештою матеріал проби для хімічного аналізу.  

При однорідному складі проби втрати пилу не впливають на достовірність ре-

зультатів аналізу проб, але при помітних відмінностях у твердості і крупності 

рудних і породоутворювальних мінералів втрати стають вибірними і приводять 

до появи систематичних погрішностей пробовідбору.  

Шпурове опробування принципово не відрізняється від борознового способу 

відбору проб. Поверхня шпуру має правильну циліндричну форму, тому можна 

вважати, що пропорційність кількості матеріалу довжині проби витримується 

більш строго, ніж при відборі борозни. Однак це справедливо тільки в слабко 

тріщинуватих рудах і в породах, складених мінералами із близькою твердістю і 

крихкістю. При бурінні шпурів у тріщинуватих рудах зазвичай відбувається ви-

бірна втрата матеріалу. Буріння із продувкою супроводжується втратою більш 

тонких і легких мінеральних часток у тріщинах, що може привести до завищення 

вмісту металу в руді. У процесі промивання шпурів, навпаки, найбільш великі і 

важкі частки попадають у тріщини, внаслідок чого інколи може відбуватися за-

ниження вмісту металу. Якщо мінерали суттєво відрізняються за твердістю або 

крихкістю, під впливом удару бура на забої відбувається викрошування крихких 

або м'яких мінералів.  

До переваг шпурового опробування можна віднести: високу репрезентатив-

ність проб зі шпурів, заданих вхрест простягання або смугастості рудного пок-

ладу (у вибоях ортів); повну механізацію процесу відбору проб; постійний попе-

речний переріз проби по довжині шпуру; тонке подрібнювання матеріалу проби 

при відборі; попутне знепилення  повітря у забої; можливість опробування руди 

в ціликах попереду забою.  
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Недоліками шпурових проб є: практична неможливість опробування виробок, 

що йдуть по простяганню рудного тіла – проби в цьому випадку нерепрезента-

тивні, оскільки буровибухові шпури орієнтовані вздовж рудного тіла або під го-

стрим кутом до простягання і смугастості рудного покладу (у забоях штреків); 

неможливість замальовки забою по довжині шпуру і відбору секційних проб; 

втрати бурового борошна (шламу) при бурінні тріщинуватих і пористих порід; 

неточність геологічної документації опробування. Проте шпуровий спосіб ши-

роко використовується при сприятливих геологічних і технічних умовах. 

До об'ємних методів відбору проб відносяться задирковий і валовий способи 

опробування. 

Задирковий спосіб застосовується у випадку опробування жил малої товщини 

в підземних гірничих виробках або сильно вивітрілих виходів рудних тіл при ро-

зкритті їх канавами і траншеями. При задирковому способі опробування в пробу 

надходить уся маса матеріалу, що відбито з усієї площі рудного тіла у забої. Гли-

бина задирки становить 3–5, рідше 10 см. Перед відбором проби ґрунт забою за-

стеляють листами заліза, на які падає відбита в пробу руда.  

При відборі задиркових проб необхідно дотримуватися незмінної глибини від-

бійки, щоб забезпечити рівномірне отримання матеріалу з різних частин повер-

хні рудного тіла, що опробується, а також забезпечити ретельне вирівнювання 

поверхні забою перед опробуванням. Порушення цих умов може привести до 

утворення істотних погрішностей опробування руд, складених крихкими або м'я-

кими мінералами, а також мінералами з досконалою спайністю. Слід врахову-

вати, що чим більше площа задирки, тим важче контроль її глибини. 

Початкова маса задиркових проб залежить від розміру площі, що опробується, 

глибини задирки і об'ємної ваги руди і вимірюється в широких межах від 0,05 до 

1 м3 і більше, а їхня маса коливається від декількох до сотень кілограмів і навіть 

тон. Через значну вартість відбійки і, особливо, обробки матеріалу, задиркове 

опробування застосовується зрідка. Зазвичай воно замінюється борозновими 

пробами, які поєднуються для аналізу в групи з 3–5 суміжних борозен.  

Однак, у певних випадках застосування цього методу є переважним, напри-

клад при опробуванні тонких жил золоторудних і рідкіснометальних родовищ, 

товщина яких не перевищує 10 см, у зв'язку з недоцільністю їхнього опробування 

поперечною борозною, що не забезпечує надійної маси проби; при контролі 

більш простих способів пробовідбору, таких, як борознове, шпурове, точкове; 

іноді для відбору технологічних проб, у цих випадках глибина задирки збільшу-

ється до 20 см і проба береться з усією площі забою або стінки виробки. 

Задирковий спосіб можна застосовувати при розвідці канавами жильних родо-

вищ малої товщини з дуже нерівномірним вмістом рідкісних металів. У пробу 

беруть шар руди протяжністю 1–2 м з усієї товщини розкритої жили. Суміжна 

проба або примикає до попередньої по довжині жили або ж задається через 1–2 

м від неї. 

У зв'язку з трудомісткістю і складністю, а також значними витратами часу на 

проведення робіт, які можуть негативно впливати на темпи проходки гірничих 
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виробок, задирковим способом слід користуватися лише в тих умовах, коли інші 

способи опробування не можуть дати надійних результатів. 

Валовий спосіб припускає відбір у пробу всієї маси корисної копалини, відби-

тої з заданого інтервалу в процесі проходки гірничої виробки. Маси валових проб 

залежать від їхнього призначення. Для рядового опробування специфічних видів 

мінеральної сировини (головним чином корисних мінералів) контрольні і лабо-

раторні технологічні проби відбираються масою від сотень кілограмів до перших 

тон. При відборі напівпромислових і фабричних проб маси проб досягають деся-

тків, сотень і навіть тисяч тон. 

Валове опробування забезпечує максимальну достовірність результатів випро-

бувань проб і їх найбільш високу репрезентативність, однак відрізняється низь-

кою продуктивністю, високою собівартістю і складністю пробовідбору, особ-

ливо коли розвідувальні виробки розкривають не тільки корисну копалину, але 

й вміщуючи породи. Тому, якщо задачею опробування є тільки визначення вмі-

сту тих або інших компонентів, валовий спосіб застосовується дуже зрідка – 

тільки в тих випадках, коли інші способи взяття проб не можуть дати надійних 

результатів. 

Застосування валового способу визначається в одних випадках специфічними 

текстурами руд: брекчієвими, конгломератовими і подібними, в інших – особли-

востями випробувань проб конкретної корисної копалини наприклад, слюд. 

Суцільне валове опробування, без інтервалів, проводиться на багатьох слюдя-

них родовищах, на родовищах дорогоцінних каменів, п`єзооптичної сировини і 

на деяких родовищах рідкісних металів і платини, якщо рудні тіла мають неве-

ликі скупчення – кущові, гніздові і подібні поклади. У такому випадку проба ча-

сто не піддається звичайній обробці, тобто скороченню до лабораторної ваги, а 

цілком поступає на експлуатаційну установку (збагачувальну фабрику) і вміст 

корисних компонентів визначається для всього матеріалу проби. Довжина діля-

нки рудного тіла, яка характеризується однієї пробою, повинна бути, по можли-

вості, мінімальною – не більш 4–5 м. 

У деяких випадках при перетині великих рудних тіл кількість отриманого ма-

теріалу перевищує розумні межі і його скорочують. Таке скорочення здійсню-

ється двома способами: 1) у пробу відбирають рудну масу за окремими інтерва-

лами виробки; 2) у пробу відбирають частину матеріалу, скорочуючи його при 

навантаженні або вивантаженні відбитої рудної маси шляхом відбору в пробу 

кожної n-ой лопати, бадді або вагонетки. Другий спосіб забезпечує одержання 

більш репрезентативного матеріалу. У всіх випадках скорочення валових проб 

при їхньому відборі повинно бути обґрунтоване розрахунками і відповідним ко-

нтролем. 

Позитивною стороною валового опробування є його висока точність, негатив-

ною – необхідність відбору, транспортування і переробки великої кількості ма-

теріалу, що ускладнює і здорожує його. Тому валове опробування застосову-

ється, в першу чергу, для контролю всіх інших способів відбору проб, а також 

для опробування тіл корисних копалин з вкрай нерівномірним розподілом кори-
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сного компонента (золотоносні розсипи, корінні родовища платини та ін.). Вико-

ристовується також валове опробування для відбору проб на технологічні і тех-

нічні опробування, особливо нерудних корисних копалин – слюди, азбесту та ін. 

Точкові проби відбираються штуфним і точковим способами.  

Штуфний спосіб є одним із самих найпростіших способів відбору проб і по-

лягає у відбитті окремих шматків руди або вмісних порід вагою 0,5–2,0 кг  із 

забою, природнього виходу руди, що взятий з вагонетки або з відвалу. Іноді в 

одну пробу беруть 2–3 уламка, за можливістю типових для руд, що опробуються. 

Як правило, штуфні проби відбирають для визначення вмісту корисного і супут-

ніх компонентів, іноді – для мінералого-петрографічних досліджень, визначення 

фізико-механічних властивостей, технічних випробувань. 

Штуфний спосіб досить широко розповсюджений і застосовується на стадії 

пошуків для виявлення первинних геохімічних ореолів розсіювання; при роз-

відці для вивчення мінерального складу, петрографічних особливостей і деяких 

фізичних властивостей корисної копалини (об'ємної маси, пористості, вологості, 

міцності, магнітній проникності, електропровідності, радіоактивності, при ви-

значенні якісних показників будматеріалів). 

 При складній будові рудних тіл штуфи відбираються з кожного типу руди, 

пропорційно їх поширеності. Типовість штуфів визначається візуально за міне-

ральним складом і текстурно-структурним особливостям. Штуфний спосіб, як 

правило, непридатний для оконтурювання рудних тіл, тому що у відборі проб 

може позначитися суб'єктивність, наслідком чого є низька точність і репрезента-

тивність проб, які, в свою чергу приводять до істотних погрішностей опробу-

вання.  

До переваг штуфного способу опробування можна віднести високу оператив-

ність і продуктивність, а також той факт, що під час робіт не затримується про-

сування забою гірничих виробок, тобто виконується один з основних принципів 

розвідки родовищ – принцип найменших витрат часу. 

Точковий спосіб відрізняється від перелічених вище тим, що в пробу відбира-

ються кілька невеликих порцій матеріалу, тобто береться не суцільна, а складена 

проба. У забої або в стінці виробки по рудному тілу намічається сітка, із сере-

дини клітин якої відбиваються шматочки (часткові проби) руди, приблизно рів-

ного об’єму, які разом складають початкову пробу. Форма сітки може бути ква-

дратною, коли в межах площини опробування мінливість вмістів компонентів у 

двох напрямках однакова; прямокутною, якщо мінливість в одному напрямку бі-

льше, ніж в іншому, а в деяких випадках і ромбічною. Число часткових проб ро-

зміром 1,5–3,0 см, також залежить від ступеню нерівномірності розподілу кори-

сних компонентів і коливається, зазвичай, від 10 до 20, масою від 50 до 100 г. 

Відповідно, загальна маса проби становить 0,2–2,0 кг. 

Достовірність точкового способу взяття проб прямо пропорційна кількості ча-

сткових проб. Сприятливими текстурами для даного способу є масивні і вкрап-

лені руди, у тому числі прожилково-вкраплені, тонкосмугасті і грубоплямисті з 

незакономірним розподілом мономінеральних агрегатів. Точковий спосіб опро-

бування може застосовуватися для потужних і середньої товщини рудних тіл з 
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відносно рівномірним розподілом корисних компонентів, наприклад для мідно-

колчеданних руд. 

 Не слід застосовувати цей спосіб опробування для тріщинуватих руд з дуже 

крихкими рудними мінералами, для руд із грубосмугастою текстурою, коли ши-

рина смуг близька до відстані між частковими пробами, а також  руд, складених 

мінералами різної в'язкості, тому що в цих випадках застосування методу може 

привести до істотних погрішностей опробування. 

 

3.3. Способи відбору проб при бурінні свердловин 

 

У процесі геологорозвідувальних робіт опробуються всі пробурені свердло-

вини в межах перетинів ними рудних тіл і змінених вмісних порід. При відсут-

ності у рудного тіла чітких геологічних границь опробується вся свердловина або 

інтервал поширення порід, які, можливо, вміщують зруденіння. 

Свердловини колонкового буріння опробуються по керну, керну і шламу або 

тільки шламу. Крім того, за допомогою спеціальних пристосувань проби відби-

рають зі стінок свердловин. Найбільш достовірні результати опробування отри-

мують при взятті проб з керна. Шлам використовується як додатковий матеріал 

у випадку неповного виходу або втрати керна, а також при його вибірковому 

стиранні. 

При лінійному виході керна по рудному інтервалу понад 70 % – випробується 

тільки керн. Кернові проби відбираються з урахуванням довжини рейсу. У пробу 

не може входити керн із декількох рейсів, незалежно від виходу керна. При ви-

сокому виході керна з одного рейсу він може бути розділений на кілька проб 

(секцій) з урахуванням внутрішньої будови рудних тіл та їхніх зальбандів. 

Керн, що вилучено при бурінні, укладається в підготовлені ящики і ретельно 

документується (рис. 3.3). На підставі результатів документації керна визнача-

ють інтервали його опробування. Вихід керна оцінюється лінійним способом – 

відношення довжини керна до довжини пробуреного інтервалу.  

Початкова маса проб, що відбираються зі свердловин, залежить від діаметра, 

способу буріння і об'ємної маси руди. 

Свердловини опробуються з урахуванням внутрішньої будови рудних тіл, і по-

рід, що їх вміщують. Для потужних рудних тіл, які характеризуються суцільним 

або прожилково-вкрапленим зруденінням (типу мінералізованих зон), можуть 

бути прийняті однакові інтервали (секції проб керна довжиною 1–2 м). При ная-

вності в рудних тілах типів руд, що суттєво відрізняються за будовою, мінераль-

ним складом або вмістом корисного компонента, свердловини опробуються сек-

ційно, відповідно до товщини типів руд, що перетинаються (так само як і в гір-

ничих виробках). Окремо необхідно секційно опробувати вмісні породи зі сто-

рони висячого і лежачого боків рудних тіл (зальбанди). При товщині рудних тіл 

менш 0,5 м довжина інтервалу (секції) опробування вмісних мало змінених порід 

по обидва боки рудних тіл повинна бути не менше товщини рудного тіла. 
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Рис. 3.3. Керн св. Євгенівська-4, інт. 2482–2490 – чорні аргіліти 

 

Достовірність опробування по керну залежить від повноти його виходу, а та-

кож від ступеня нерівномірності розподілу мінералів у руді. Повнота виходу ке-

рна визначається багатьма факторами. У сильно тріщинуватих, пористих, зруй-

нованих, крихких і пухких породах і рудах вихід керна різко знижується за раху-

нок його стирання при бурінні і руйнування промивальною рідиною. Збільшення 

виходу керна досягається багатьма способами: збільшенням діаметра буріння, 

застосуванням алмазного буріння, використанням подвійних колонкових труб, 

скороченням рейсів, бурінням всуху та ін.  

Репрезентативність кернового опробування визначається правильним вибо-

ром кількості перетинів рудних тіл, високим виходом керна при гарної його збе-

реженості, усуненням його вибіркового стирання. У зв'язку з цим, при набли-

женні свердловини до місця проектного перетину рудних тіл і при бурінні по 

самих рудних тілах слід застосовувати всі необхідні заходи, що забезпечують 

отримання надійних даних. 

При бурінні свердловин коронками із зовнішнім діаметром 75 мм і більше, у 

пробу відбирають половину керна, розколотого керноколом або розрізаного за 

допомогою каменерізного верстата по його довгій осі. У тому випадку, коли діа-

метр буріння менше або руди характеризуються досить нерівномірним розподі-

лом зруденіння, у пробу відбирається або весь керн (за винятком невеликого зра-

зка, що не перевищує 10 % об’єму керна), або надійність опробування підтвер-

джується даними роздільного опробування обох половинок керна. При виході 

керна менш 70 % у пробу відбирають керн і шлам з того самого інтервалу опро-

бування. У цьому випадку окремо визначаються маса керна і маса шламу.  

Безкернове ударно-канатне буріння використовується при розвідці різномані-

тних родовищ, переважно великих штокверкових покладів міді, молібдену, 
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олова, вольфраму та ін., а також розсипів. Проби відбираються зі шламу. Меха-

нічне ударно-канатне буріння характеризується відносно високою продуктивні-

стю і зазвичай більшими діаметрами, тому з кожного пробуреного метра одер-

жують від 45 до 200 кг і більше досить тонкого і добре перемішаного матеріалу, 

який іде в пробу повністю або може бути скорочений. Шлам з забою свердловини 

ударно-канатного буріння піднімають желонками, найбільш повне видалення 

шламу досягається поршневими желонками. Якщо забій свердловини розташо-

ваний вище рівня ґрунтових вод, у свердловину періодично підливають воду. Пі-

днятий шлам надходить у приймальний жолоб і потім у різні відстійники. Отри-

маний шлам перемішують і беруть з нього проби точковим способом. 

Шлам, що відбирається при ударно-канатному бурінні, може забруднюватися 

матеріалом з верхніх частин свердловини, тому обов'язковим є кріплення сверд-

ловин обсадними трубами, особливо перед початком буріння по рудному тілу. 

При опробуванні свердловини необхідне також ретельне очищення забою після 

кожного періоду роботи долота. Достовірність опробування при ударно-канат-

ному бурінні залежить від повноти вилучення шламу. 

При бурінні неглибоких свердловин (шнековим, ударним, вібраційним, колон-

ковим способами) технічні засоби відбору проб залежать від способу буріння і 

досить різноманітні. Однак визначальними факторами у відборі проб є геологічні 

і гірничотехнічні особливості об'єкта, що опробується. Зазвичай, неглибокими 

свердловинами здійснюється розвідка родовищ кори вивітрювання, розсипів, де-

яких типів нерудних родовищ, наприклад будівельних матеріалів. 

 

3.4. Обробка проб 

 

Процес обробки проб полягає в підготовці матеріалу, отриманого з гірничих 

виробок або свердловин, до лабораторних досліджень. Як було показано вище, 

початкова маса проб залежить від способу пробовідбору і може змінюватися в 

широких межах – від 0,5 до 50 кг і більше. Для хімічного аналізу з урахуванням 

дублікатів потрібно від 50 до 200 г матеріалу; для виконання спектрального, ре-

нтген-флуоресцентного, атомно-абсорбційного і деяких інших видів аналізів не-

обхідна наважка 50–100 г, для аналізу на благородні метали потрібні проби біль-

шої маси – до 350–400 г. 

Обробка геологічних проб, яка є сукупністю операцій по дробленню, просію-

ванню, перемішуванню і скороченню їх матеріалу, здійснюється за схемами, ро-

зробленими з урахуванням особливостей родовища, що розвідується.  

Проби обробляються з метою одержання з вихідної проби такої кількості по-

дрібненого і перемішаного матеріалу, яка задовольняла б вимогам лабораторії, 

що проводить аналіз, і найбільш надійно відбивала склад матеріалу і вміст кори-

сних компонентів у вихідній пробі, тобто не порушувалася умова репрезентати-

вності наважок щодо вихідних мас. 

Найбільш трудомістким процесом є дроблення проби, тому її обробка прово-

диться в кілька послідовних стадій, кожна з яких включає операції: дроблення 
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або подрібнювання; грохочення або просіювання; перемішування; скорочення 

проб. Головної є остання операція, три перші – підготовчими.  

Кожна з операцій має своє призначення: дроблення забезпечує збільшення кі-

лькості часток рудного матеріалу проби; перемішування – більш рівномірний 

розподіл матеріалу за складом і крупністю часток, скорочення – зменшення кі-

лькості матеріалу, що взятий в пробу, до кінцевої її маси. 

Необхідна умова надійної і правильної обробки матеріалу геологічних проб – 

обов'язкове просіювання і ретельне перемішування його після кожної стадії дро-

блення, а також дотримання заходів, що не допускають змішування матеріалу 

різних за крупністю фракцій. Чим більш дрібний матеріал проби і чим більш рі-

вномірно розподілені в нім корисні мінерали, тим легше зберегти репрезентати-

вність скороченої частини проби, тому її маса повинна бути прямо пропорційна 

розміру часток, що її складають, і ступеню рівномірності розподілу корисного 

компонента у вихідній масі проби. 

Для визначення надійної ваги проб найчастіше користуються формулою Річа-

рдса-Чечетта. На підставі аналізу практичної роботи зі скорочення проб Річардс 

дійшов висновку, що надійні ваги проб приблизно пропорційні квадрату діамет-

рів максимальних часток, і склав таблицю для визначення межі подрібнювання 

проб залежно від їхньої ваги. Пізніше цей висновок Річардса був виражений Г.О. 

Чечеттом у вигляді рівняння: 

Q = кd2 

де Q – гранично припустима маса проби на даній стадії її скорочення; d – максимальний діа-

метр часток руди, к – коефіцієнт, що залежить від властивостей корисної копалини, у першу 

чергу, від ступеню рівномірності розподілу корисних мінералів у масі проб, а також від кру-

пності зерен корисних мінералів, вмісту корисних компонентів у рудах і їх мінливості, від-

мінностей у щільності мінералів. Зазвичай він може приймати значення   від 0,05 до 1,0. Се-

редні значення коефіцієнта к наведені в табл. 3.1. 

 
Таблиця 3.1. Значення коефіцієнта к у рівнянні Q = до d2 

Розподіл корисних компонентів і крупність зерен корисних мінералів  Коефіцієнт к 

Рівномірне, дрібно-середньозернисті руди – до 0,1–0,3 мм 0,05–0,1 

Нерівномірне, дрібнозернисті руди – в основному до 0,1 мм 0,2–0,3 

Дуже нерівномірне; рудні зерна середньої крупності (0,1–0,6 мм) 0,4–0,5 

Вкрай нерівномірне; грубозернисті руди – переважно >0,6 мм 0,8–1,0 

 

Формула Річардса-Чечетта широко застосовується в практиці опробування ро-

довищ корисних копалин. 

Дроблення і подрібнювання проб здійснюється зазвичай механічним способом 

за допомогою дробарок різного типу. Застосовують дробарки щокові для круп-

ного, валкові, конусні, молоткові для більш дрібного дроблення, а також дискові 

стирачі, вібростирачі та млини для тонкого подрібнювання.  

Просіювання дрібного і тонкого матеріалу виконують за допомогою ручних 

або механічних сит, а крупного – за допомогою грохотів різної конструкції. Для 

збереження репрезентативності проби при просіюванні втрати матеріалу повинні 

бути мінімальними.  
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Перемішування здійснюється методом перелопачування, перекочування на 

брезенті, способом «кільця і конуса», а також у кульових млинах.  

Скорочення проб проводиться декількома способами: кратне скорочення (ко-

жна друга, п'ята та ін. лопата, вагонетка, баддя надходять у пробу, інші – у відвал, 

що застосовується для великих проб – валових, задиркових, технологічних). Ско-

рочення квартуванням: застосовується після перемішування проби за способом 

кільця і конуса. Матеріал проби у вигляді диска ділять на чотири сектори, два з 

яких (протилежні) ідуть у пробу, інші – у дублікат. Скорочення проб жолобковим 

дільником, який забезпечує досить точний поділ проби на дві рівні частини. 

Резюмуючи вищесказане, можна представити послідовність обробки і скоро-

чення проб у такому виді: у першу чергу підбирається коефіцієнт к, що забезпе-

чує правильне скорочення початкових мас проб і репрезентативність кінцевих 

мас для лабораторних досліджень; потім складається загальна схема обробки і 

скорочення проб; далі проводиться подрібнювання матеріалу проб (дроблення) 

до розміру, при якому здійснюється перший етап скорочення; після цього прово-

диться перевірка повноти подрібнювання просіюванням; далі матеріал проб пе-

ремішується для надання йому рівномірності і, нарешті, після всіх підготовчих 

операцій виконується скорочення проб до граничної маси (проміжної або, іноді, 

кінцевої). Дроблення, просіювання, перемішування і скорочення повторюються 

до одержання кінцевої наважки, яка з відповідною супровідною документацією 

відправляється для досліджень у лабораторію. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Назвіть основні види опробування. 

2. Які основні задачі геологічного опробування? 

3. Навіщо і як відбираються технологічні проби? 

4. Навіщо проводиться технічне опробування? 

5. Які основні види і способи відбору проб? 

6. Опишіть методику борознового опробування. 

7. Як відбирається задиркова проба? 

8. Яке завдання вирішує відбір штуфних проб? 

9. Яким чином відбираються проби при бурінні свердловин? 

10. Яким чином відбувається обробка проб? 
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РОЗДІЛ 4 

 

РОЗВІДКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

 

4.1. Основні задачі розвідки 

 

Як відомо, об'єктом геологорозвідувальних робіт є промислові родовища, куди 

відносяться такі скупчення корисних копалин, які за якістю і кількістю мінера-

льної сировини, що вміщується в них, технічно можливо і економічно доцільно 

розробляти на даному рівні технологічного прогресу (рис. 4.1).  

 

 
Рис. 4.1. Кар’єр СевГЗК залізорудного родовища Первомайське в Кривому Розі 

 

Розвідка родовищ є комплексом досліджень і необхідних для їхнього вико-

нання робіт, які спрямовані на вирішення головної задачі: визначення промисло-

вого значення даного родовища, виявлення геолого-промислових параметрів і, в 

першу чергу, форми родовища, якості і кількості корисної копалини, з'ясування 

природних і економічних умов, у яких знаходиться родовище, з метою оптима-

льно повного і економічно ефективного використання мінеральної сировини. 

Розвідувальні роботи передбачають буріння свердловин і проведення розвіду-

вальних гірничих виробок, їхнє опробування, геологічну, геофізичну і геохімічну 

документацію, вивчення технологічних властивостей корисних копалин, гір-

ничо-геологічних умов експлуатації родовища, підрахунок запасів і геолого-еко-

номічну оцінку родовища.  
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У процесі розвідки для вирішення основних задач необхідно: розкрити рудні 

тіла і вмісні породи в багатьох точках; вивчити комплекс геолого-промислових 

параметрів у кожній із цих точок, а також мінливість параметрів по окремим ру-

дним тілам і в цілому по родовищу; простежити і оконтурити рудні тіла; прове-

сти дослідні роботи з вивчення інженерно-геологічних, гідрогеологічних та ін-

ших гірничо-геологічних умов розкриття і відпрацювання родовищ.  

Виконання цих задач вимагає застосування різної спеціальної розвідувальної 

техніки, різноманітних методів і прийомів: проведення підземних і наземних ге-

ологічних зйомок, польової та свердловинної геофізичної і геохімічної розвідки, 

стратиграфічних, мінералогічних, літологічних і петрологічних досліджень по-

рід і корисних копалин; геодезичних, топографічних і маркшейдерських робіт, 

математичних досліджень тощо.  

Крім того, поряд з рішенням основних задач розвідки необхідно з'ясувати і де-

які інші важливі умови, що впливають на оцінку родовища, і, насамперед, насту-

пні питання: 
 глибину і елементи залягання всіх частин родовища; з'ясування цих питань повинно 

проводитися з достатнім ступенем точності, тому що ці дані визначають вибір способу 

розкриття і відпрацювання родовища;  

 фізичні властивості корисної копалини та вмісних порід, до яких належать: об'ємна вага, 

пористість, міцність, абразивність, стійкість, вологість, коефіцієнт розпушування, газо-

носність; 

 гідрогеологічні умови: величина водоприпливів, необхідна потужність водовідливу при 

майбутній експлуатації; ресурси питної і технічної води; 

 транспортні можливості, а також енергетичні ресурси і паливо: наявність автодоріг, 

авіаліній, залізничних магістралей, водних артерій, ліній електропередач, ТЕЦ, станцій 

техобслуговування і таке інше;  

 наявність місцевих будівельних матеріалів і можливості їх використання для промисло-

вого і побутового будівництва. 

Таким чином, розвідка родовищ корисних копалин є складним комплексом за-

ходів, що мають за мету рішення різного роду теоретичних і практичних задач 

від чисто геологічних до спеціальних гірничотехнічних, технологічних і еконо-

мічних.  

За ступенем детальності розрізняють попередню, детальну і експлуатаційну 

розвідку. Попередня розвідка слідує за пошуково-оціночною стадією, її мета ви-

значити оцінку промислової цінності родовища, розробити тимчасові кондиції, 

на основі яких оцінити запаси за категорією С2. За результатами попередньої ро-

звідки складається техніко-економічна доповідь (ТЕД) і обґрунтовується доціль-

ність проведення детальної розвідки. Остання проводиться на об’єктах, які отри-

мали позитивну оцінку за результатами попередньої розвідки. В результаті дета-

льної розвідки складається техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) постійних 

кондицій, на основі яких підраховуються запаси категорій А, В, С2. Таким чином, 

детальна розвідка є обґрунтуванням проекту промислової розробки родовища. 

Експлуатаційна розвідка супроводжує розробку родовища. В її ході уточняються 

особливості геологічної будови окремих ділянок родовища, відбувається розши-

рення сировинної бази родовища.   
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4.2. Принципи розвідки 

 

Розвідка родовищ корисних копалин зрештою має на меті виявлення в надрах 

промислових запасів різних видів корисних копалин. Це твердження обумовлює 

положення про те, що основою розвідки можуть бути одні й ті ж принципи для 

різних типів родовищ, оскільки геологорозвідувальний процес здійснюється на 

певному рівні розвитку продуктивних сил і, зрештою, мало залежить від того, 

родовище якої корисної копалини розвідується і буде розроблятися. У свій час 

було сформулювало чотири основні принципи розвідки, які з успіхом застосову-

ються дотепер (Крейтер, 1961, 1969). Це принципи: 1) послідовних наближень; 

2) повноти досліджень; 3) рівної достовірності (рівномірності); 4) найменших ви-

трат засобів і часу. 

Принцип послідовних наближень стверджує необхідність поступового наро-

щування знань про родовище, що досліджується, за етапами та стадіями. Прак-

тично кожна нова розвідувальна виробка дає додаткову геологічну інформацію,  

яка повинна бути врахована при проектуванні і проходженні наступної виробки. 

Цього принципу треба дотримуватись протягом усього процесу ГРР. 

Незважаючи на те, що робота завжди проводиться з максимальним прискорен-

ням, необхідне дотримання етапів і стадій, що підтверджується всім досвідом 

ГРР. Слідом за стадією пошукових і пошуково-оцінювальних робіт йде стадія 

розвідки, яка поділяється, в свою чергу, на послідовні етапи. Необґрунтоване фо-

рсування подій, наприклад, виконання детальних досліджень (ГЕО-1, ГЕО-2) до 

повного завершення пошукових робіт (ГЕО-3) може привести  до зайвих витрат. 

Із принципом послідовних наближень тісно пов'язаний інший, практично са-

мостійний принцип геологічного прогнозу та його перевірки. Проектування ко-

жної розвідувальної виробки ґрунтується на геологічному прогнозі, а її проходка 

або підтверджує прогноз, або змушує вносити в нього корективи, або, у край-

ньому випадку, вимагає зміни вимог, що були попередньо висунуті. Таким чи-

ном, геологічний прогноз і його перевірка знаходяться в тісному зв’язку з прин-

ципом послідовних наближень. 

Принцип повноти досліджень полягає в тому, що необхідно освітити з біль-

шою або меншою детальністю весь простір, який займає родовище, що розвіду-

ється. Цей принцип вимагає не тільки рішення основних задач розвідки (визна-

чення якості і кількості мінеральної сировини), але й одержання всіх даних, усієї 

повноти інформації, необхідної для проектування і будівництва гірничорудного 

підприємства і найбільш раціонального використання сировини. Принцип пов-

ноти досліджень виражається в таких вимогах: 
 необхідність повного перетину розвідувальними виробками рудного тіла, рудоносної 

зони на всю товщину, що важливо в тих випадках, коли рудна зона має складну будову 

і включає декілька рудних тіл; 

 обов'язковість повного оконтурювання всього родовища ще на ранніх етапах розвідки; 

якщо родовище складається з декількох рудних тіл, то оконтурюються всі ці тіла;  
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 необхідність всебічного, комплексного вивчення якості мінеральної сировини і супутніх 

корисних компонентів, для того, щоб дати правильну оцінку родовищу і з найбільшою 

повнотою використати корисні копалини;  

 необхідність повного вивчення вмісних порід для проектування систем відпрацювання 

родовища; для з'ясування можливостей їхнього використання як супутньої сировини. 

Історія розвідки багатьох родовищ свідчить про те, що порушення вимог прин-

ципу повноти досліджень приводили до збільшення затрат на дорозвідку і дови-

вчення родовищ. 

Принцип рівної достовірності (рівномірності) обумовлений необхідністю 

більш-менш рівномірного вивчення родовища, що розвідується. В основі прин-

ципу лежить положення про те, що природні тіла, зокрема рудні, характеризу-

ються мінливістю форм і якості, виявити яку з більшим ступенем достовірності 

можна при рівномірному розташуванні розвідувальних виробок або точок опро-

бування.  

Це, однак, не означає, що розвідувальні виробки завжди потрібно розташову-

вати на рівних відстанях одну від одної. Навпаки, в одному рудному тілі в напря-

мку меншої мінливості (наприклад, за простяганням) відстані між виробками і 

точками опробування повинні бути більшими, ніж за напрямком більшої мінли-

вості (наприклад, по падінню). Розташування виробок, згідно з цим принципом, 

відповідає характеру мінливості родовища. Для досягнення рівної достовірності 

необхідно передбачати збільшення кількості спостережень (згущення розвідува-

льної мережі) на ділянках родовища з досить складною геологічною будовою. 

Однак, принцип рівномірності, зазвичай, передбачає виконання певних вимог, 

таких як рівномірне покриття розвідувальними виробками всього родовища, або 

окремих його ділянок, що перебувають в одній стадії розвідки, а також рівномі-

рний розподіл точок опробування в межах кожної розвідувальної виробки. Дета-

льність і достовірність досліджень, рівноточність результатів досягаються не 

тільки рівномірним розташуванням виробок, але і застосуванням технічних за-

собів, рівноцінних за своїми можливостями, використанням єдиного способу ві-

дбору проб, виконанням аналізів за єдиною методикою, в одній лабораторії. 

Принцип найменших витрат засобів і часу передбачає, що кількість розві-

дувальних виробок, відібраних проб і обсяги всіх видів досліджень, терміни про-

ведення ГРР повинні бути мінімальними, але достатніми для рішення задач роз-

відки. Цей принцип є основним положенням не тільки розвідки, але і всіх видів 

господарської діяльності. На перший погляд, деякі принципи розвідки супере-

чать один одному. Наприклад, вимоги принципу повноти досліджень потенційно 

підтримують прагнення закласти максимальну кількість розвідувальних виро-

бок, частіше і у більшому обсязі відбирати проби і робити інші види робіт. З ін-

шого боку, принцип найменших витрат вимагає мінімальних обсягів ГРР. Прин-

цип послідовних наближень, як би стримує темп розвідки всупереч принципу 

найменших витрат часу. Насправді, саме з урахуванням усіх цих вимог створю-

ються важливі для практики поняття про необхідну і достатню повноту дослі-

джень, оптимальну щільність розвідувальних мереж, інтервали опробування, що 

оптимально відповідають певній стадії ГРР. 
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4.3. Методи й технічні засоби розвідки 

 

Процес геологорозвідувальних робіт передбачає використання певних методів 

для досягнення головної мети – виявлення, оцінки і наступної експлуатації родо-

вищ корисних копалин. До методів розвідки відносяться три основні заходи ви-

вчення надр:  
 створення впорядкованих систем розрізів за допомогою розвідувальних  гірничих виро-

бок і свердловин; 

 опробування корисної копалини, а також проведення геологічних, геофізичних, геохі-

мічних, та інших видів спостережень;  

 геологічна, гірничопромислова, економічна оцінка об’ємів надр за результатами роз-

відки. 

Метод розвідувальних геологічних розрізів є способом з'ясування форми, вну-

трішньої будови і умов залягання родовища. Будь-яка свердловина або розвіду-

вальна виробка, що перетинає рудне тіло, є штучним відслоненням і може розг-

лядатися як одиничний розвідувальний перетин, орієнтований, як правило, у на-

прямку, близькому до максимальної мінливості найважливіших геолого-проми-

слових параметрів (зазвичай вхрест простягання рудоносних структур або в на-

прямку, близькому до цього). Розвідувальний перетин повинен також розкривати 

поклади корисних копалин на повну їхню товщину, захоплюючи також ділянки 

вмісних порід, що до них прилягають. Сукупність розвідувальних  перетинів, ро-

зташованих в одній площині, утворює розвідувальний розріз. Розрізи можуть 

бути вертикальними і горизонтальними, тому метод розрізів має три різновиди: 
 метод вертикальних розрізів; 

 метод горизонтальних розрізів або перетинів; 

 метод горизонтальних і вертикальних розрізів.  

Розрізи можуть створюватися за даними проходки гірничих виробок, свердло-

вин і, в окремих випадках, за результатами вимірів геофізичних характеристик. 

Розвідувальне опробування є єдиним способом визначення якості корисної ко-

палини, іншого в процесі розвідки не існує. Основні питання, пов'язані з опробу-

ванням розглянуті в попередньому розділі. 

Метод зіставлення і оцінки постійно супроводжує весь процес розвідки родо-

вища. Зіставлення геолого-промислових параметрів родовища з вимогами про-

мисловості, порівняння родовища, що розвідується, з іншими подібними об'єк-

тами, порівняння етапів процесу його промислового освоєння з подібними еле-

ментами інших гірничопромислових підприємств є основою промислової оцінки 

родовища на різних стадіях розвідки і освоєння. Кожна нова розвідувальна виро-

бка дає нові відомості про розміри покладу, що розвідується, якість корисної ко-

палини, дані кожної виробки піддаються обов'язкової оцінці: проводиться окон-

турювання промислового покладу, виділяються рудні стовпи, зони некондицій-

них руд і безрудні ділянки, намічаються типи і сорти руд і таке інше.  

Технічні засоби розвідки корисних копалин можна розділити на три різні види:  
 гірничі розвідувальні  виробки; 

 бурові розвідувальні свердловини;  

 геофізичні роботи.  
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Ці види мають різну інформативність і економічні показники.  

Свердловини зазвичай проходяться в 2–3 рази швидше гірничих виробок і в 3–

4 рази дешевше, хоча загальне скорочення часу і витрат на розвідку бурінням у 

порівнянні з розвідкою гірничими виробками не настільки велике, тому що обсяг 

бурових робіт для розвідки будь-якого об'єкта, як правило, повинен бути наба-

гато більшим за обсяг гірничих робіт. Розвідка бурінням вимагає меншої робочої 

сили, енергії і обладнання. Однак, за геологічними результатами, та ступенем ін-

формативності буріння поступається гірничим виробкам. Кожна свердловина яв-

ляє собою лише тонкий прокол рудного тіла, недоступний для огляду.  

Гірничі виробки дають більше перетинів, доступних для огляду, геологічної 

документації та опробування на місці. Вони дозволяють проводити повторні спо-

стереження, контрольне опробування. Крім того, гірничі виробки мають гнуч-

кість, що дає можливість змінювати їхній напрямок залежно від поведінки руд-

ного тіла, що буває необхідно при простежуванні тіл складної морфології і пере-

ривчастих покладів. До цього треба додати, що частина гірничо-розвідувальних 

виробок може бути використана при наступній експлуатації, що частково окупає 

витрати на їхню проходку. Тому гірничі виробки застосовуються при розвідці не 

менш часто, ніж більш дешеві бурові роботи, особливо при вивченні верхніх ча-

стин рудних тіл. У деяких випадках при розвідці складних за формою, будовою 

і розподілом корисних компонентів родовищ, коли потрібне ретельне і безпере-

рвне простежування рудних тіл, свердловини навіть при істотному збільшенні їх 

кількості не можуть замінити гірничі виробки. Нарешті, деякі геологічні об'єкти, 

наприклад родовища п'єзооптичної сировини, взагалі неможливо розвідувати без 

застосування гірничих виробок. 

Геофізичні роботи самі по собі дають зазвичай наближене уявлення про роз-

міри і умови залягання об’єкту, що розвідується. У ряді випадків вони служать 

необхідними допоміжними методами, що супроводжують проходку гірничих ви-

робок і, особливо, свердловин. Результати геофізичних робіт широко використо-

вуються при проектуванні свердловин і гірничих виробок, при інтерпретації 

отриманих даних, у першу чергу даних бурових робіт. Геофізичні методи є осно-

вою прогнозних оцінок глибоких горизонтів і флангів родовищ, не розкритих 

гірничими виробками і свердловинами. Так само, на попередніх етапах розвідки 

родовищ основні висновки про масштаби об'єкта, протяжність рудних тіл на гли-

бину, їхні умови залягання базуються на результатах геофізичних досліджень.  

Вибір технічних засобів для розвідки кожного родовища проводиться з ураху-

ванням загальноекономічних, гірничотехнічних і геологічних умов. 

Загальноекономічні умови включають транспортні шляхи, енергетичну базу, 

клімат, забезпеченість водою, кріпильними матеріалами та ін. Вплив кожної з 

цих умов є досить очевидним, хоча і не вирішальним. 

Гірничотехнічні умови визначаються рельєфом місцевості, глибиною і умо-

вами залягання рудних тіл, характером порід і водоносністю ділянки. Ці умови в 

деяких випадках впливають на вибір технічних засобів розвідки. Розчленований 

рельєф стимулює використання системи штолень; глибоке залягання рудних тіл 
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робить більш доцільною розвідку свердловинами; характер вмісних порід і гід-

рогеологічні умови визначають методику проведення гірничих і бурових робіт. 

Серед геологічних умов, що визначають вибір гірничих і бурових робіт, найва-

жливішу роль відіграють стійкість форми рудних тіл, постійність у розподілі ко-

рисного компонента, розміри тіл. Більша частина цих особливостей визначається 

приналежністю об'єкту, що вивчається, до певного геолого-промислового типу.  

Стійкість форми рудних тіл визначається витриманістю їх товщини або попе-

речного перерізу на великій протяжності. Виділяються стійкі за формою рудні 

тіла, наприклад шари осадових рудних родовищ, товщина яких дуже слабо і за-

кономірно змінюється на відстані в сотні метрів і навіть у кілометри. З іншого 

боку, зустрічаються нестійкі за формою тіла, наприклад деякі жили гідротерма-

льного походження, що іноді складаються з тонкої слабо мінералізованої рудо-

носної тріщини зі спорадичними роздувами на коротких інтервалах. Розвідка 

стійких за морфологією тіл більш проста і нерідко може бути проведена одними 

свердловинами, тоді як отримання розвідувальних даних необхідної достовірно-

сті по тілах складної морфології вимагає проходки гірничих виробок. 

Стійкість розподілу корисного компонента у рудах визначається двома показ-

никами: ступенем переривчастості кондиційних ділянок рудного тіла і мінливі-

стю вмістів корисного компонента. Ступінь переривчастості визначається коефі-

цієнтом рудоносності, під яким розуміється відношення кількості руди, зосере-

дженої в рудних тілах, до всього обсягу рудоносної зони, у якій знаходиться ця 

руда. Чим вище коефіцієнт рудоносності, тим менше переривчастість зруде-

ніння. При коефіцієнті рівному одиниці, зруденіння вважається безперервним. 

Інтенсивність мінливості вмістів корисного компонента оцінюється коефіцієн-

том варіації – чим вище коефіцієнт варіації, тим значніше мінливість, тим більш 

складна розвідка і тим більша кількість перетинів рудного тіла необхідна для на-

дійної оцінки якості мінеральної сировини. 

З урахуванням двох зазначених показників можна виділити рудні тіла:  
 з безперервним зруденінням і рівномірним розподілом металу;  

 з безперервним зруденінням і нерівномірним розподілом металу;  

 з переривчастим зруденінням і рівномірним розподілом металу;  

 з переривчастим зруденінням і нерівномірним розподілом металу. 

 Від першої до четвертої групи зростає складність будови рудних тіл, необхід-

ність більшої кількості перетинів і, відповідно, гірничих виробок для отримання 

достовірних відомостей про будову рудних тіл і якість мінеральної сировини.  

Розміри рудних тіл також впливають на вибір технічних засобів розвідки. Ве-

ликі тіла розкриваються більшою кількістю перетинів, що практично виключає 

можливість істотних помилок у визначенні розмірів родовища і якості руди. У 

цих випадках переважна розвідка свердловинами. Дрібні тіла, особливо складної 

форми, зазвичай розвідуються гірничими виробками.  

У практиці ГРР знаходять застосування всі технічні засоби розвідки, найчас-

тіше вони комбінуються так, що гірничими виробками перевіряються дані бу-

ріння і результати геофізичних досліджень, а останні, у свою чергу, заповнюють 

або корегують неповні дані розвідувального буріння. 
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ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

 

1. Які основні задачі розвідки родовищ корисних копалин? 

2. Які види розвідки розрізняють за ступенем детальності? 

3. Охарактеризуйте основні принципи розвідувальних робіт. 

4. Назвіть основні методи розвідки. 
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РОЗДІЛ 5. ГЕОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РОДОВИЩ КОРИС-

НИХ КОПАЛИН 

 

5.1. Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин 

 

Поняття про запаси та ресурси корисних копалин в дослідженнях еконо-

мічної геології. Відповідно до діючої Класифікації запасів і ресурсів корисних 

копалин державного фонду надр запаси корисних копалин визначаються як об-

сяги корисних копалин і компонентів, виявлені та підраховані на місці залягання 

за даними геологічного вивчення відкритих (ідентифікованих) родовищ корис-

них копалин.  

Ресурси корисних копалин є обсягами корисних копалин і компонентів невідк-

ритих родовищ, оцінені як можливі для видобутку і переробки при сучасному 

техніко-економічному рівні розробки родовищ даного виду мінеральної сиро-

вини. 

Запаси мінеральної сировини мають дуже важливе значення для розвитку усіх 

галузей промисловості країни. Власне підрахунок запасів є державним актом. Пі-

драховані запаси корисної копалини розглядаються і затверджуються (залежно 

від ступеня важливості об'єкту) в Державній комісії по запасах (ДКЗ).  

Перспективне планування будівництва у всіх галузях гірничорудної промис-

ловості, а також у ряді галузей промисловості, пов'язаних з переробкою мінера-

льної сировини (металургійної, хімічної та ін.), проводиться на основі балансо-

вих запасів сировини. Капітальні вкладення на проектування і будівництво від-

повідних підприємств здійснюються тільки після затвердження в ДКЗ запасів си-

ровини, що забезпечують успішну роботу підприємства. 

Враховуючи вказане значення запасів, їх підрахунок не можна зводити тільки 

до визначення кількості корисної копалини. Запаси сировини в надрах родовища 

повинні бути охарактеризовані за якісними показниками: 

а) відповідність запасів промисловим кондиціям; 

б) умови залягання, форма, товщина і будова рудних тіл; 

в) природні й промислові типи, марки і сорти сировини; 

г) умови розкриття і розробки родовища; 

д) ступінь вивченості, розвіданості, підготовленості родовища до викорис-

тання в промисловості. 

Для отримання такої характеристики поклади корисної копалини розбивають 

на окремі підрахункові блоки і запаси по них (відповідно до діючої класифікації 

запасів) відносять до певних груп і категорій. 

Контури блоків, кількість, група і категорія запасів в блоці, сорт і марка сиро-

вини затверджуються в ДКЗ. В цілому по родовищу запаси одержують підсумо-

вуванням їх по окремих блоках. В зведених таблицях запасів дається розділення 

їх по групам і категоріям, умовам розкриття і експлуатації (по глибині і умовам 

залягання, товщини покладу), маркам і сортам сировини і інших показникам. 

Очевидно, що необхідну для підрахунку запасів докладну характеристику ро-

довища і сировини можна скласти на підставі всього комплексу проведених ГРР. 
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Основою підрахунку запасів є зведений геологічний звіт про проведення на 

родовищі геологорозвідувальних робот зі всією первинною геологічною докуме-

нтацією. 

Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин є основою для підрахунку, 

геолого-економічної оцінки і державного обліку корисних копалин. Вона вста-

новлює єдині принципи кількісної оцінки запасів та ресурсів корисних копалин, 

які є методологічною основою геологорозвідувального процесу. Діюча на сього-

дні в Україні Класифікація є нормативно-правовим актом і була затверджена в 

1997 р. Цей документ регламентує стадійність проведення геологорозвідуваль-

них робіт, вимоги до комплексного геологічного і техніко-економічного ви-

вчення корисних копалин на різних стадіях процесу, методи виконання робіт і 

обробки їх результатів, способи підрахунку та геолого-економічної оцінки запа-

сів і ресурсів корисних копалин. 

Діюча Класифікація багато положень наслідувала від колишньої, розробленої 

ще за радянських часів, але значно й відрізняється від неї. Згідно класифікації 

1981 р. запаси мінеральної сировини за їх промисловим значенням поділялися на 

дві групи, які підлягали окремому підрахунку, затвердженню і обліку: балансові 

запаси, що відповідають промисловим кондиціям, і забалансові — некондиційні, 

які надалі при деякому зниженні кондиції можуть перейти в балансові (Вельмер, 

2001; Рудько та ін., 2010, 2011, 2013). 

Поділ запасів і ресурсів корисних копалин за ступенем геологічного ви-

вчення. Залежно від ступеня розвіданості родовищ, вивченої якості сировини і 

гірничотехнічних умов розробки запаси поділялися на категорії: А, В, С1, С2. За-

паси категорій А, В, С1 вважались в тій чи іншій мірі розвіданими, С2 – поперед-

ньо оціненими. Вони підраховувалися в контурах рудних тіл, родовищ і ділянок. 

Для встановлення перспективності рудних зон, полів, районів і басейнів на ос-

нові загальних геологічних уявлень визначали прогнозні ресурси, які поділялись 

на категорії Р1, Р2, Р3. 

Категорії запасів в підрахунковому блоці визначалися наступними умовами. 

Категорія А – запаси підраховували в контурі розвідувальних виробок. Вва-

жалося, що розвіданість блоку забезпечує: 1) повне з'ясування умов залягання, 

форми і будови тіла корисної копалини; 2) виділення та оконтурення природних 

типів і промислових сортів сировини, некондиційних і безрудних ділянок усере-

дині тіла корисної копалини; 3) повне вивчення якості і технологічних властиво-

стей сировини; 4) повне з'ясування гірничотехнічних умов розробки родовища. 

Категорія В – запаси підраховували в контурі розвідувальних виробок з вклю-

ченням обмеженої зони екстраполяції за умови простих умов залягання, малої 

мінливості покладу і якості сировини або надійно встановленої їх закономірної 

мінливості. За вказаних умов вважалося допустимим також переведення запасів 

категорії В до блоків із запасами категорії А. Ступінь розвіданості у даному ви-

падку забезпечує: 1) з'ясування особливостей умов залягання, форми і будови 

покладів; 2) виявлення безрудних і некондиційних ділянок усередині рудного по-

кладу, природних типів і промислових сортів сировини, а також визначення за-
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кономірностей розподілу і просторового співвідношення їх без точного оконту-

рення; 3) з'ясування якості сировини; 4) з'ясування основних гірничотехнічних 

умов розробки родовища. 

Категорія С1 – встановлювалися розміри і характерні форми тіл корисних ко-

палин, головні особливості умов їх залягання і внутрішньої будови. Природні рі-

зновиди і технологічні типи корисних копалин вивчалися з детальністю, яка за-

безпечувала виявлення загальних закономірностей їх просторового розміщення. 

Встановлювалися кількісні співвідношення технологічних типів і сортів, мінера-

льні форми як для корисних, так і для шкідливих компонентів по всім кондиціям. 

Категорія C2 – запаси підраховувалися в межах сприятливих структур і ком-

плексів гірських порід. Умови залягання, форма і розповсюдження рудних тіл, 

якість сировини і її властивості, умови розробки родовища визначалися на підс-

таві геологічних і геофізичних даних, підтверджених одиничними перетинами 

рудних тіл або по аналогії з прилеглими блоками і ділянками, де запаси підрахо-

вані по більш високим категоріям. 

Визначення прогнозних ресурсів категорії Р1 базувалося на результатах геоло-

гічних, геофізичних, геохімічних досліджень в межах структур потенційного по-

ширення корисних копалин і геологічної екстраполяції даних по розвіданій час-

тині родовища з врахуванням уявлень про геолого-промисловий тип родовища. 

Прогнозні ресурси категорії Р2 – це ресурси потенційних родовищ, які прогно-

зуються; а категорії Р3 – потенційних перспективних площ, які не мають пря-

мого відношення до процесу їх економічної оцінки. 

Власне такі визначення категорій запасів і ресурсів корисних копалин збере-

жені і використовуються в даний час як в методологічних роботах, так і на прак-

тиці. Проте діюча Класифікація передбачає розподіл запасів і ресурсів вже за 

трьома ознаками: промисловим значенням (або рівнем економічної ефективно-

сті), ступенем техніко-економічного та геологічного вивчення. Таким чином, до-

далася третя ознака – рівень техніко-економічного вивчення. Доцільність вве-

дення такої складової обумовлена переходом до ринкових умов надрокористу-

вання, при яких потенційного інвестора насамперед цікавить рівень ефективно-

сті інвестицій у розробку родовища і надійність її техніко-економічного обґрун-

тування або рівень інвестиційного ризику. 

За першою ознакою – промисловим значенням – запаси корисних копалин по-

діляються на три групи: 

1. Балансові – запаси, які на момент оцінки згідно з техніко-економічними 

розрахунками можна економічно ефективно видобути і використати при сучас-

ному рівні розвитку техніки і технології видобутку та переробки мінеральної си-

ровини, що забезпечують дотримання вимог раціонального, комплексного вико-

ристання корисних копалин і охорони природи. 

2. Умовно балансові – запаси, ефективність видобутку і використання яких на 

момент оцінки не може бути однозначно визначена, а також запаси, що відпові-

дають вимогам до балансових запасів, але з різних причин не можуть бути вико-

ристані на момент оцінки. 
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3. Позабалансові – запаси, видобуток і використання яких на момент оцінки 

є економічно недоцільним, але в майбутньому вони можуть стати об’єктом про-

мислового значення. 

За ступенем техніко-економічного вивчення запаси і ресурси корисних копа-

лин поділяються на три групи: 

1. Запаси корисних копалин, на базі яких проведено детальну геолого-еконо-

мічну оцінку ефективності їх промислового освоєння, матеріали якої, включа-

ючи техніко-економічне обґрунтування постійних кондицій на мінеральну сиро-

вину, затверджені ДКЗ. 

2. Запаси корисних копалин, на базі яких проведено попередню геолого-еко-

номічну оцінку їх промислового значення, а матеріали техніко-економічної до-

повіді про доцільність подальшої розвідки родовища, включаючи обґрунтування 

тимчасових кондицій на мінеральну сировину, апробовані ДКЗ або замовником 

геологорозвідувальних робіт. 

3. Запаси і ресурси корисних копалин, на базі яких проведено початкову гео-

лого-економічну оцінку можливого промислового значення перспективної діля-

нки надр, а матеріали техніко-економічних міркувань про доцільність прове-

дення подальших пошуково-розвідувальних робіт, параметри попередніх конди-

цій на мінеральну сировину схвалені замовником геологорозвідувальних робіт. 

За ступенем геологічного вивчення запаси та ресурси корисних копалин поді-

ляються на такі групи:  

1. Розвідані (доведені) запаси – обсяги корисних копалин, кількість, якість, 

технологічні властивості, гірничо-геологічні, гідрогеологічні та інші умови заля-

гання яких вивчені з повнотою, достатньою для опрацювання проектів будівни-

цтва гірничодобувних об’єктів. 

2. Попередньо розвідані (ймовірні) запаси – обсяги корисних копалин, кіль-

кість, якість, технологічні властивості, гірничо-геологічні, гідрогеологічні та 

інші умови залягання яких вивчені з повнотою, достатньою для визначення про-

мислового значення об’єкту. 

3. Перспективні ресурси – обсяги корисних копалин, кількісно оцінені за ре-

зультатами геологічного, геофізичного, геохімічного та іншого вивчення ділянок 

у межах продуктивних площ з відомими родовищами корисних копалин певного 

геолого-промислового типу. 

4. Прогнозні ресурси – обсяги корисних копалин, що враховують потенційну 

можливість формування родовищ певних геолого-промислових типів, що ґрун-

тується на позитивних стратиграфічних, літологічних, тектонічних, минерагені-

чних, палеогеографічних та інших передумовах, встановлених у межах перспек-

тивних площ, де промислові родовища ще не відкриті. 

Запаси і ресурси корисних копалин, що характеризуються певним рівнем про-

мислового значення і ступенем техніко-економічного і геологічного вивчення, 

розподілені на класи, які ідентифікуються за допомогою міжнародного цифро-

вого коду (табл. 5.1). 
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Таблиця 5.1. Запаси і ресурси корисних копалин 

Промислове 

значення 

Ступінь техніко-

економічного ви-

вчення 

Ступінь геологічного вивчення 
Код 

класу 

Балансові за-

паси 

ГЕО – 1 Розвідані (доведені) запаси 111 

ГЕО – 2 Розвідані (доведені) запаси 121 

ГЕО – 2 Попередньо розвідані (ймовірні) запаси 122 

Умовно бала-

нсові запаси 

ГЕО – 1 Розвідані (доведені) запаси 211 

ГЕО – 2 Розвідані (доведені) запаси 221 

ГЕО – 2 Попередньо розвідані (ймовірні) запаси 222 

Промислове 

значення 

 не визначено 

ГЕО – 3 Попередньо розвідані (ймовірні) запаси 332 

ГЕО – 3 Перспективні ресурси 333 

ГЕО – 3 Прогнозні ресурси 334 

 

Як бачимо, в затвердженій Класифікації не наведені  категорії запасів твердих 

корисних копалин, що виділялись раніше. Розвідані запаси відповідають запасам 

категорій А+В+С1 колишньої класифікації, але лише в загальному випадку. В за-

лежності від складності геологічної будови родовища і цінності корисних копа-

лин до розвіданих можуть відноситись запаси різних категорій розвіданості. Так, 

по родовищам коштовного каміння в пегматоїдах до розвіданих можуть відноси-

тися запаси категорій С1+С2, а по родовищам нафти і газу – тільки запаси кате-

горій А і В. Попередньо розвідані запаси відповідають вимогам категорії С2.  Пе-

рспективні ресурси, за деякими винятками, відповідають категоріям С3 та Р2, а 

також категорії Р1 в тій частині, де вона виділяється за межами ідентифікованих 

родовищ. Прогнозні ресурси у загальному випадку відповідають категорії Р3. 

За особливостями геологічної будови, витриманості рудних тіл і рівномірності 

розподілу компонентів виділяють чотири групи родовищ.  

До першої групи належать родовища (ділянки) простої геологічної будови, в 

яких переважна частина запасів міститься в тілах корисних копалин з непоруше-

ним або слабопорушеним заляганням, витриманими товщинами, будовою, які-

стю і рівномірним розподілом цінних компонентів.  

До другої групи належать родовища (ділянки) складної геологічної будови із 

змінними показниками товщини і будови тіл корисних копалин або з порушеним 

заляганням, невитриманою якістю або нерівномірним розподілом головних ко-

рисних компонентів.  

До третьої  групи належать родовища (ділянки) дуже складної геологічної бу-

дови з різкими змінами товщини і будови тіл корисних копалин або з інтенсивно 

порушеним їх заляганням чи невитриманою якістю і дуже нерівномірним розпо-

ділом корисних компонентів.  

До четвертої групи належать родовища (ділянки) металів і нерудної сировини 

вкрай складної будови з різкими змінами товщини і будови тіл корисних копа-

лин, а також вкрай нерівномірним розподілом головних компонентів. 

Треба відмітити, що визначення різних груп запасів та ресурсів в різних краї-

нах може не співпадати.  
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Класифікація запасів за ступенем підготовленості до промислового осво-

єння. З числа балансових у процесі розробки родовища виділяються промислові 

та експлуатаційні запаси. 

Промисловими запасами вважаються запаси в межах проектних контурів кар'-

єрного (шахтного) поля, що підлягають видобуванню з надр відповідно до прое-

кту розробки родовища. Промислові запаси визначаються шляхом вилучення з 

балансових запасів втрат, передбачених проектом (Рудько та ін., 2011). 

Експлуатаційними запасами вважаються обґрунтовані проектом промислові 

запаси за винятком утрат та з урахуванням збіднення їх при видобуванні. 

У міру уточнення в процесі експлуатації контурів покладів, об'ємної ваги ко-

рисної копалини та інших параметрів кількість балансових і промислових запасів 

підприємства повинна коригуватися. У разі зменшення кількості балансових і 

промислових запасів їх необхідно списувати у відповідності до вимог Поло-

ження про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобув-

ного  підприємства. 

За ступенем підготовленості до видобутку запаси корисних копалин поділя-

ються на розкриті, підготовлені та готові до виймання. 

В основу класифікації запасів корисних копалин за ступенем підготовленості 

до видобутку покладено виконання певних видів гірничих робіт і проведення не-

обхідних гірничих виробок. Забезпеченість підприємства розкритими, підготов-

леними і готовими до виймання запасами корисної копалини визначається у про-

екті як частка від ділення кількості цих запасів на середньомісячний видобуток  

планового періоду. Плановим періодом для визначення забезпеченості підпри-

ємства запасами є півріччя, наступне за звітним періодом.  

Урахування стану та руху запасів за ступенем підготовленості до видобутку 

здійснюється маркшейдерською і геологічною службами підприємства.  

Гірничодобувні підприємства зобов'язані проводити облік стану та руху розк-

ритих, підготовлених і готових до виїмки запасів корисних копалин з метою ви-

значення забезпеченості підприємства цими запасами, обґрунтованого плану-

вання обсягів і напрямків гірничих робіт відповідно до виробничої потужності 

підприємства. 

Класифікація гірничих робіт і гірничих виробок для родовищ, які розробля-

ються відкритим способом. Гірничі роботи і виробки при відкритому способі 

розробки корисних копалин поділяються на гірничорозвідувальні, гірничо-капі-

тальні, гірничопідготовчі, допоміжні та добувні (Рудько та ін., 2011). 

Гірничорозвідувальні роботи (експлуатаційна розвідка) проводяться з метою 

уточнення контурів покладів, запасів, речовинного складу та фізико-механічних 

властивостей корисних копалин і порід, планування гірничих робіт і вирішення 

ряду інших завдань, пов'язаних із розробкою родовища. До гірничорозвідуваль-

них виробок належать розвідувальні шурфи і геологорозвідувальні свердловини. 

Гірничо-капітальні роботи проводяться з метою розкриття і розробки родо-

вища або його частини. До гірничо-капітальних належать роботи з розкриття ро-

довища, які виконуються до введення його в експлуатацію, включаючи прове-
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дення в'їзних і розкривних траншей, необхідних для забезпечення кар'єру підго-

товленими і готовими до видобування запасами, достатніми для початку його 

нормальної експлуатації відповідно до проекту. До гірничо-капітальних робіт на-

лежать також роботи з проведення гірничих виробок циклічно-потокової техно-

логії, спеціальних гірничих виробок, призначених для осушення та гідрозахисту 

кар'єрних полів (шахтні стовбури, шурфи, квершлаги, штреки, капітальні русло-

відвідні та водовідвідні канави, зумпфи, свердловини та інше). 

Гірничопідготовчі роботи проводяться з метою підготовки до розробки розк-

ритої частини родовища. До них належать розкривні роботи (крім гірничо-капі-

тальних), роботи з планування денної поверхні, проведення в'їзних траншей, 

призначених для підготовки запасів на розміщених нижче горизонтах, роботи з 

проведення розкривних та розрізних траншей, роботи з розміщення розкривних 

порід і пустих порід, що виникли від збагачення, та некондиційної мінеральної 

сировини у відвалах кар'єрів. При розміщенні розкривних та пустих порід виді-

ляються обсяги, які не є відходами та будуть використані для гірничотехнічної 

рекультивації, будівництва перевантажувальних майданчиків і шляхів в кар'єрах, 

гідротехнічних споруд. 

Допоміжні роботи проводяться в підготовленій частині родовища. Допоміж-

ними роботами повністю завершується підготовка запасів до проведення добув-

них робіт. До допоміжних робіт належать: роботи з зачищення уступів для про-

ведення бурових робіт (планування робочих площадок, роздрібнення і приби-

рання негабаритів та інше); роботи з будівництва автодоріг (під'їздів) до екска-

ваторів; роботи з проведення тимчасових водовідвідних канав і зумпфів на окре-

мих горизонтах. 

До добувних робіт відносять добування корисних копалин з готової до видо-

бування частини родовища. Добувні роботи включають такі основні виробничі 

процеси: відбійка, навантаження, транспортування і розвантаження корисних ко-

палин. Відбійка полягає у відділенні корисної копалини від масиву з одночасним 

його розпушенням і здійснюється за допомогою буровибухових робіт або меха-

нізмів та машин.  

Розкритими вважаються балансові запаси корисних копалин родовища або 

його частини, звільнені від пустих порід, або відслонені внаслідок природних 

умов залягання, для розробки яких пройдена в'їзна траншея і виконані гірничо-

капітальні роботи, передбачені проектом. Після проведення розкривних робіт 

припускається залишати прошарок пустих порід товщиною не більш 0,5 м. На 

кар'єрах з видобування каолінів і вогнетривких глин з метою охорони корисних 

копалин від вивітрювання і засмічення припускається залишок прошарку пустих 

порід товщиною не більше 2 м. 

До підготовлених належать запаси уступів (із числа розкритих) з відслоненою 

верхньою і боковою поверхнями, для розробки яких виконані гірничопідготовчі 

роботи, передбачені проектом. 

Готовими до виймання вважаються запаси з числа підготовлених, для розро-

бки яких виконані допоміжні роботи, і які можуть бути відпрацьовані незалежно 

від просування суміжного верхнього уступу, залишаючи при цьому необхідну 
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ширину робочої площадки. Готовими до видобутку запасами вважаються також 

запаси, відбиті від масиву корисних копалин.  

 Класифікація гірничих робіт і гірничих виробок для родовищ, які розробля-

ються підземним способом. Гірничі роботи та гірничі виробки при підземному 

способі розробки поділяються на гірничорозвідувальні, гірничо-капітальні, гір-

ничопідготовчі, нарізні, очисні та закладні. 

До гірничорозвідувальних виробок належать розвідувальні шахтні стовбури, 

квершлаги, штреки, висхідні орти, камери для підземного розвідувального бу-

ріння свердловин та інше. 

Гірничо-капітальні роботи проводяться з метою розкриття і розробки родо-

вища або його частини. До гірничо-капітальних виробок належать виробки, що 

споруджуються з метою розкриття родовища або його частини на першому ви-

добувному горизонті (згідно з проектом) для подальшого видобування корисних 

копалин, та виробки і споруди на першому та наступних горизонтах, які забезпе-

чують збільшення або підтримання проектних і виробничих потужностей: вер-

тикальні та похилі стовбури (крім сліпих стовбурів та технологічних виробок, 

призначених для поглиблення основних стовбурів), шурфи; штольні; виробки 

навколоствольних дворів, комплекси підземного подрібнення і завантаження скі-

пів або конвеєрів; капітальні рудоспуски і породоспуски; виробки бункерних 

комплексів; виробки водовідливних комплексів. 

Гірничопідготовчі роботи проводяться з метою подальшого розкриття насту-

пних, придатних для відпрацювання, горизонтів родовища та підготовки видо-

бування його розкритої частини, а також складування пустих порід та неконди-

ційної мінеральної сировини, яка не є відходами і в подальшому може бути пе-

рероблена.  

До гірничопідготовчих виробок належать: квершлаги; сліпі поглиблювальні 

стовбури з комплексами технологічних виробок; сліпі стовбури та технологічні 

виробки, призначені для поглиблення основних стовбурів, похилі з'їзди, які про-

ходять з поверхні, а також з'єднувальні відкотні з'їзди на підповерх; головні 

польові штреки, які використовуються протягом усього терміну відробки гори-

зонту; відкотні штреки висячого боку, відкотні орти, штреки й орти проміжних 

горизонтів; склади вибухових матеріалів; вентиляційні, ходові і матеріальні ви-

східні виробки, ліфтові висхідні виробки; спеціальні вентиляційні, закладальні і 

дренажні виробки; виробничо-господарські камери (крім навколостовбурових), 

свердловини загальношахтного і дільничного значення (вентиляційні, дегаза-

ційні, дренажні, водовідливні, кабельні та інші). 

Нарізні роботи проводяться в підготовленій частині родовища. Нарізними ро-

ботами повністю завершується оконтурювання і підготовка запасів до прове-

дення очисних робіт. До нарізних належать виробки в межах експлуатаційних 

блоків, проведені як по корисній копалині, так і по пустих породах вище відкот-

них горизонтів: виробки доставки; бурові штреки й орти; "господарські" і скла-

дально-вентиляційні штреки і орти горизонту доставки; відрізні висхідні виро-

бки та їх розширення; вирубні штреки, орти, бурові камери; випускні дучки та їх 

розширення, рудоспуски. 
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До очисних робіт належать роботи з видобування корисної копалини в частині 

родовища, де виконані підготовчі й нарізні роботи. Очисні роботи включають 

такі основні виробничі процеси: відбійка (обвалення), випуск і доставка корисної 

копалини, а також підтримка очисного простору. 

Виробки, утворені при очисному видобуванні руди, називають очисними ви-

робками або очисним простором. До них належать: воронки, компенсаційні й ви-

рубні камери, відрізні щілини, видобувні камери, траншеї. 

Відбійка масиву корисної копалини включає операції з відділення й руйнації 

(подрібнення) масиву і здійснюється за допомогою буровибухових робіт або за 

допомогою механізмів і машин. Буровибухові роботи, за допомогою яких прово-

диться відбійка готових до виймання запасів корисної копалини, є складовою ча-

стиною очисних робіт. 

До закладальних робіт належать роботи з закладання відпрацьованих очисних 

просторів.  

Розкритими вважається частина балансових запасів родовища, для розробки 

яких виконані всі гірничо-капітальні роботи, передбачені проектом. Крім того, 

для віднесення запасів до групи розкритих необхідно пересічення гірничою ви-

робкою контакту висячого або лежачого боку покладу корисної копалини. Якщо 

родовище має декілька окремих покладів, то до розкритих відносять запаси тих 

покладів, контакти яких пересічені гірничими виробками. Переведення частини 

балансових запасів підприємства в розкриті проводиться ділянками, для яких ви-

конані гірничо-капітальні роботи, передбачені проектом. 

Підготовленими вважається частина розкритих запасів корисних копалин в 

блоках або ділянках, в яких пройдені всі гірничопідготовчі виробки, передбачені 

схемою підготовки, прийнятою в проекті. 

Готовими до виймання вважаються запаси блоків і ділянок (із числа підготов-

лених  запасів), в яких пройдені всі нарізні виробки і пробурені експлуатаційні 

свердловини, необхідні для початку очисної виїмки корисних копалин відпо-

відно до прийнятого проекту. 

 

5.2. Кондиції на мінеральну сировину. 

 

Кондиції на мінеральну сировину – сукупність граничних вимог до якості та 

кількості мінеральної сировини в надрах, гірничо-геологічних умов залягання, 

гірничотехнічних та інших умов розробки продуктивних  покладів, дотримання 

яких під час підрахунку забезпечує найбільш повний й економічно ефективний 

видобуток і використання наявних запасів та ресурсів корисних копалин.  

Кондиції на мінеральну сировину є основним інструментом проведення гео-

лого-економічної оцінки родовищ корисних копалин, як підрахунку запасів, так 

і її вартісної складової. Для їх практичного застосування визначають показники 

і параметри кондицій (Рудько та ін., 2011). 

Показники кондицій – натуральні характеристики корисної копалини, геологі-

чної будови й умов залягання продуктивних покладів родовищ, що істотно впли-

вають на вибір технологічних схем видобутку і переробки мінеральної сировини, 
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техніко-економічну ефективність виробничого процесу та фінансові результати 

реалізації товарної продукції гірничого виробництва.  

Параметри кондицій – граничні значення показників кондицій, які  встанов-

люються для проби, інтервалу, розвідувального перетину, видобувного уступу 

чи підрахункового блоку продуктивного покладу на підставі техніко-економіч-

них розрахунків, діючих стандартів та технічних умов, технічних завдань кори-

стувачів надр, досвіду геологорозвідувальних робіт та експлуатації родовищ. 

Родовище, як об`єкт оцінки, характеризується значними варіаціями вмістів ко-

рисних і шкідливих компонентів, мінливістю умов і глибин залягання, товщини 

рудних тіл, безрудних ділянок і некондиційних руд, розкривних порід. Це спри-

чиняє зміну показників ефективності відпрацювання на різних ділянках одного 

родовища і необхідність встановлення граничних значень гірничо-геологічних 

параметрів, при яких забезпечується оптимальний варіант відпрацювання родо-

вища в цілому (або його ділянок) і досягається найбільших економічний ефект. 

Оптимальні показники кондицій мають забезпечувати комплексну геолого-еко-

номічну оцінку і найбільш вичерпне, раціональне та безпечне використання за-

пасів родовищ корисних копалин. 

Кондиції встановлюють для конкретних родовищ, при цьому вони не характе-

ризують середні значення якості корисної копалини, мінливості умов залягання, 

а визначають межі геолого-промислових, технічних, технологічних параметрів, 

вище або нижче яких втрачається доцільність відпрацювання запасів даного оці-

нюваного родовища. Кондиції можуть не співпадати для однакових за величи-

ною і якістю запасів родовищ, і навпаки бути подібними для об’єктів з багатими 

і бідними рудами в залежності від умов розробки. Кондиції не містять показників 

економічної ефективності освоєння родовища, а використовують лише в якості 

засобів і елементів геолого-економічної і вартісної оцінки.  

Обґрунтовані кондиції забезпечують правильну геолого-економічну оцінку за-

пасів мінеральної сировини і використовуються при: 1) проведенні розвідки; 2) 

підрахунку запасів; 3) складанні проектів гірничодобувних, збагачувальних і пе-

реробних підприємств; 4) експлуатації родовищ (покладів). 

Кондиції встановлюються на основі техніко-економічних розрахунків з ураху-

ванням сучасного рівня розвитку прогресивних методів техніки, технології ви-

добутку і переробки сировини, а також її комплексного використання. Кондиції 

переглядаються у зв'язку із змінами: а) балансу запасів даного виду мінеральної 

сировини; б) попиту споживачів; в) техніки і технології видобутку і переробки 

сировини; г) економічних умов і транспортного положення родовищ тощо. 

Показники і параметри кондицій характеризуються значними залежностями 

(прямими і оберненими) між собою. Так, при зміні бортового вмісту корисного 

компоненту і мінімальної товщини рудних тіл істотно змінюються інші геолого-

промислові і техніко-економічні параметри (величина запасів, їх якість, обсяги 

капіталовкладень, можливі коливання виробничої потужності по видобутку руди 

та ін.). Більшість параметрів кондицій визначаються чисельними поваріантними 

розрахунками, які спрямовані на виявлення закономірних зв’язків між геологіч-

ними, технічними, економічними показниками.  
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Приклади встановлених статистичних залежностей між показниками борто-

вого вмісту та величини запасів на прикладі залізорудних родовищ проілюстро-

вано в табл. 4.2, 4.3.  

 
Таблиця 4.2. Аналітичні залежності промислових запасів залізистих кварцитів від бор-

тового вмісту заліза, що пов’язане з магнетитом (за О.В. Плотніковим)  

Залізорудні родовища Рівняння залежності 

Інгулецьке Q=1.196b3-44.31b2+518.157b-1058 

Скелюватське Магнетитове Q=1.236b3-231,92b2+4,96b-185800 

Валявкінське Q=0,34b3-12,34b2+145,52b+11204 

Новокриворізьке Q=0,26b3+11,34b2+43,2b+334,8 

Глеюватське Q=-1,87b3+70,188b2-936,64b+5835 

Петрівське Q=-0,1b2+2,1b+105 

Артемівське Q=134b2-4,2b+244 

Першотравневе Q=2.176b3-22.33b2+718.157b+1020 

Ганнівське Q=-10.125b2+215,75b-119 

 

Таблиця 4.3. Зміна основних геолого-економічних показників промислових запасів 

залізорудних родовищ при зміні бортового вмісту заліза (Рудько та ін., 2011) 

Родовище Зміна запасів (млн т)  

при Feб,  

Зміна середнього 

вмісту заліза в руді 

(Feмагн), % при Feб 

Зміна коефіцієнту розк-

риття, м3/т при Feб 

2 % 4 % 6 % 2 % 4 % 6 % 2 % 4 % 6 % 

Інгулецьке 129,9 259,8 389,7 1,51 3,05 4,71 0,087 0,184 0,303 

Скелюватське 1,3 2,6 5,8 0,02 0,04 0,07 0,001 0,002 0,003 

Валявкинське 80 160 240 0,7 1,39 2,05 0,055 0,112 0,172 

Новокриворізьке 20 40 60 0,59 1,18 1,74 0,035 0,07 0,107 

Глеюватське 32,8 67,3 90,5 1,06 2,16 4,2 0,123 0,267 0,315 

Петровське 3,7 7,9 10,2 0,18 0,37 0,64 0,017 0,037 0,058 

Артемівське 1,6 3,1 8,2 0,14 0,29 0,36 0,017 0,033 0,051 

Першотравневе 100 200 350 1,17 2,35 3,53 0,072 0,147 0,233 

Ганнівське 7,5 15 19,3 1,16 2,33 3,02 0,085 0,0178 0,266 

 

Розробка кондицій є одним з основних етапів економічної оцінки родовища. 

Лише деякі з показників кондицій обумовлені технічними і технологічними ви-

могами переробних підприємств і споживачів продукції, наприклад, максима-

льно допустимий вміст шкідливих компонентів в підрахунковому блоці і в окре-

мих пробах (бортові) і ін. Більшість основних показників кондицій обґрунтову-

ються техніко-економічними розрахунками за принципом беззбитковості вироб-

ництва продукції (собівартість і цінність одиниці продукції рівна).  

Кондиції відповідно до етапів вивчення та освоєння родовищ поділяються на 

розвідувальні (попередні, тимчасові, постійні) та оперативні (експлуатаційні).  

Розвідувальні кондиції розробляються за результатами різних стадій геолого-

розвідувальних робіт (пошукової, пошуково-оціночної, розвідки родовищ) та ге-

олого-економічної оцінки родовищ для оконтурення і підрахунку запасів корис-

них копалин та визначення їх промислової цінності (табл. 4.4). 
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Таблиця 4.4. Співставлення стадій ГРР та стадійності розробки кондицій на мінеральну 

сировину (Рудько та ін., 2011) 

Стадія ГРР Категорії і класи запасів і 

ресурсів корисних копа-

лин 

Стадія геолого-еконо-

мічної оцінки 

Кондиції відпо-

відно до етапів ви-

вчення та освоєння 

родовищ 

Пошуки родо-

вищ корисних 

копалин 

С2, Р1, Р2, Р3 

Попередньо розвідані за-

паси, прогнозні і перспекти-

вні ресурси 

Початкова геолого-еко-

номічна оцінка ГЕО-3 

Попередні  кондиції   

Пошуково-оці-

ночні роботи 

С1, С2, Р1 

Попередньо розвідані за-

паси, перспективні ресурси 

Попередня геолого-еко-

номічна оцінка ГЕО-2 

Тимчасові  кондиції   

Розвідка родо-

вищ корисних 

копалин 

А, В, С1, С2, 

Розвідані та попередньо ро-

звідані запаси 

Детальна геолого-еко-

номічна оцінка ГЕО-1 

Постійні кондиції 

Експлуатація ро-

довищ 

А, В, С1, С2, 

Розвідані запаси 

Детальна геолого-еко-

номічна оцінка ГЕО-1 

Оперативні (експлу-

атаційні) кондиції 

 

Попередні кондиції розробляються в процесі початкової геолого-економічної 

оцінки (ГЕО-3) можливого промислового значення перспективної ділянки надр і 

обґрунтовуються матеріалами техніко-економічних міркувань (ТЕМ) про доці-

льність подальших пошукових робіт. Параметри попередніх кондицій узгоджу-

ються інвестором та виконавцями геологорозвідувальних робіт.  

Тимчасові розвідувальні кондиції розробляються за матеріалами проміжних 

стадій розвідки родовища і використовуються для попередньої оцінки його мас-

штабів, промислової цінності та доцільності інвестування подальших робіт на 

об’єкті. Тимчасові кондиції розробляються в процесі попередньої геолого-еко-

номічної оцінки (ГЕО-2) промислового значення виявленого родовища (пок-

ладу) і обґрунтовуються матеріалами техніко-економічної доповіді (ТЕД) щодо 

економічної доцільності його подальшої розвідки і підготовки до розробки. Па-

раметри тимчасових кондицій апробуються ДКЗ України або замовником пода-

льших геологорозвідувальних робіт.  

Постійні розвідувальні кондиції розробляються за матеріалами завершених ге-

ологорозвідувальних робіт і мають на меті встановлення масштабів і промисло-

вої цінності родовища, економічної ефективності його освоєння на основі дета-

льного техніко-економічного обґрунтування. Постійні кондиції розробляються в 

процесі детальної геолого-економічної оцінки (ГЕО-1) ефективності промисло-

вого освоєння родовища (покладу) і використовуються для підрахунку його за-

пасів. Матеріали техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) постійних конди-

цій і їх параметри затверджуються ДКЗ України. Постійні кондиції застосову-

ються під час опрацювання проектів промислового освоєння родовища (пок-

ладу), планування і здійснення розробки, вирішення питань, пов'язаних з охоро-

ною надр і навколишнього природного середовища, державного обліку його за-

пасів.  
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Вивченість родовищ (ділянок) корисних копалин, для яких розробляється ТЕО 

постійних кондицій, має відповідати вимогам Класифікації до родовищ, підгото-

влених до промислової розробки: 
 установлено обсяги загальних запасів і ресурсів основних, що спільно залягають, і су-

путніх корисних копалин і наявних у них корисних компонентів у межах ліцензійної 

ділянки і довкола неї, які враховуються під час проектування гірничодобувного підпри-

ємства для визначення  можливих перспектив його розвитку, граничної глибини розро-

бки, способу розкриття і схеми розробки покладів корисних копалин, розроблення 

плану розташування виробничих споруд, під'їзних шляхів, місць видалення відходів; 

 визначено обсяги балансових розвіданих і попередньо розвіданих запасів корисних ко-

палин, що використовуються для проектування будівництва (реконструкції) гірничодо-

бувного підприємства. При цьому кількість розвіданих  запасів має бути не меншою від 

визначеної величини компенсувальних запасів, що забезпечують діяльність гірничодо-

бувного підприємства на період повернення капітальних укладень у промислове осво-

єння родовища;  

 визначено та оцінено небезпечні екологічні фактори, що впливають або можуть впли-

нути на стан довкілля під час розробки родовища, переробки мінеральної сировини, ви-

далення або утилізації виробничих відходів;  розроблено раціональний комплекс захо-

дів щодо охорони природи. 

Оперативні (експлуатаційні) кондиції розробляються під час промислової ро-

зробки родовищ для перерахунку запасів їхніх окремих ділянок (горизонтів, по-

кладів, блоків і таке інше), які за геолого-промисловими характеристиками та 

умовами розробки істотно відрізняються від прийнятих для всього родовища (під 

час обґрунтування параметрів постійних кондицій), а також для забезпечення 

беззбиткової роботи видобувного підприємства в період погіршення економіч-

них умов видобутку корисної копалини або реалізації товарної продукції. Пара-

метри оперативних кондицій затверджуються ДКЗ України.  

Експлуатаційні кондиції встановлюються в процесі розробки родовища для 

уточнення граничних вимог до якості корисних копалин, які вилучаються, та 

умов їх залягання стосовно конкретних частин родовища: поверхам, експлуата-

ційним блокам та ін., які істотно відрізняються за геологічними, гірничотехніч-

ними, техніко-економічними, технологічними умовами розробки від середніх 

показників, прийнятих при обґрунтуванні розвідувальних кондицій. Метою роз-

робки експлуатаційних кондицій може бути також забезпечення стабільної без-

збиткової роботи підприємств в періоди змін ринкової кон’юнктури на мінера-

льну сировину, продукти її переробки, цін на ресурси тощо. 

Обґрунтування оперативних кондицій здійснюється на підставі економічного 

та геологічного аналізу виконання технічного проекту розкриття та розробки ро-

довища (блоків, покладів, горизонтів) стосовно до існуючої економічної ситуа-

ції. Оперативні кондиції розробляються надрокористувачем на обмежений тер-

мін, необхідний для відпрацювання частини родовища, що переоцінюється. Екс-

плуатаційні кондиції базуються на основі детального геологічного вивчення ро-

довища і економічного аналізу технічного проекту розкриття і розробки його ок-

ремих блоків. Вони можуть обґрунтовувати нові (порівняно з розвідувальними) 

значення мінімального промислового та бортового вмісту та ін. параметрів, уто-

чнювати перелік супутніх компонентів в залежності від конкретних потреб. 
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Показники та параметри кондицій на мінеральну сировину. Обґрунту-

вання розвідувальних кондицій повинно забезпечувати об’єктивну оцінку всіх 

геологічних, гірничотехнічних, технологічних та інших особливостей родовища, 

які є чинниками його промислової цінності. Ступінь розвіданості родовища по-

винен забезпечувати можливість оцінки балансової належності об’єкту. Речо-

винний склад і технологічні властивості корисних копалин, відомості про які ви-

користовуються при розробці розвідувальних кондицій, повинні бути вивчені з 

детальністю, яка забезпечує отримання вихідних даних, достатніх для проекту-

вання раціональної технології їх переробки з комплексним вилученням компо-

нентів, які мають промислове значення, а також визначення оптимального варі-

анту використання відходів виробництва. 

В розвідувальних кондиціях для підрахунку балансових запасів, як правило, 

використовують наступні параметри (Рудько та ін., 2011): 

1. Мінімальний промисловий вміст корисного компоненту забезпечує рівну 

цінність мінеральної сировини і витрат на отримання товарної продукції. 

2. Бортовий вміст корисного компоненту – це його мінімальний вміст в пробі, 

що включається до підрахунку запасів під час оконтурювання продуктивного по-

кладу в перетині гірничою виробкою. Він встановлюється за відсутності чітких 

геологічних меж рудного тіла для обмеження балансових запасів в просторі. Бо-

ртовий вміст використовується при оконтуренні рудних тіл із застосуванням ста-

тистичного метода підрахунку запасів на рівні, який забезпечує максимальний 

економічний ефект від використання оконтурених запасів і визначається на ос-

нові поваріантних техніко-економічних розрахунків. Він встановлюється окремо 

для балансових і для позабалансових запасів корисних копалин. В процесі роз-

відки і розробки родовища показники бортового і мінімального промислового 

вмісту можуть періодично переглядатись в залежності від цінових, технологіч-

них та інших факторів.. 

3. Умови оконтурення рудних тіл в геологічних границях містять характерис-

тику критеріїв, за якими встановлюються геологічні границі корисної копалини. 

4. Мінімальний вміст корисного компонента в крайовому перетині – його гра-

ничний вміст в крайовому перетині продуктивного покладу, що включається до 

підрахунку запасів під час оконтурювання продуктивного покладу за падінням і 

простяганням за межами гірничих виробок. Мінімальний вміст корисного ком-

поненту по перетину рудного тіла виробкою для оконтурення рудного тіла за 

простяганням і падінням використовується при необхідності разом з бортовим і 

мінімальним промисловим вмістом для запобігання необґрунтованого вилу-

чення із числа балансових крайових частин підрахункових блоків, вміст корис-

них компонентів в яких нижче мінімального промислового, але достатній для 

покриття майбутніх витрат з їх видобутку і переробки. 

5. Коефіцієнти для приведення в комплексних рудах вмістів корисних компо-

нентів до вмісту умовного основного компоненту. 

6. Максимально допустимий вміст шкідливих домішок в підрахунковому 

блоці по перетину, інтервалу або в пробі – обґрунтований технологічними дослі-
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дженнями найбільший вміст шкідливих компонентів у корисній копалині на мі-

сці залягання, за якого виробництво кондиційної товарної продукції гірничого 

підприємства за прийнятою в техніко-економічному обґрунтуванні технологіч-

ною схемою є можливим. 

7. Вимоги до визначення при підрахунку запасів типів і сортів корисних копа-

лин, які підлягають окремій виїмці, що залежить від технологічних властивостей 

сировини. В деяких випадках встановлюється мінімальний вихід товарної про-

дукції і основного сорту сировини. 

8. Перелік супутніх компонентів (окремо за технологічними типами корисних 

копалин), за якими необхідно підраховувати запаси. 

9. Мінімальний коефіцієнт рудоносності в підрахунковому блоці для родовищ 

з переривчастим або гніздоподібним розподілом корисних компонентів, коли 

кондиційні руди за геологічними або гірничотехнічними критеріями не можуть 

бути оконтуреними, і підрахунок запасів проводять в контурах рудоносної зони 

статистично. При цьому повинні бути обґрунтовані умови визначення рудонос-

ної зони (покладу, тіла), а також можливість і доцільність селективного способу 

розробки. 

10. Мінімальні товщин тіл корисних копалин (пластів, покладів, жил) або від-

повідний мінімальний метро-процент. Мінімальна товщина покладу корисної ко-

палини – найменш визначена в перетині гірничою виробкою справжня товщина 

покладу корисної копалини з кондиційним вмістом корисного компонента, що 

включається до підрахунку запасів. 

11. Максимально припустима товщина прошарків пустих порід або неконди-

ційних руд, які включаються в підрахунковий контур запасів – їх гранична тов-

щина у продуктивній товщі, залучення яких до видобутку сумісно з кондицій-

ними інтервалами дає змогу застосувати високопродуктивні засоби і системи ро-

зробки продуктивних покладів з економічною ефективністю, що перевищує 

втрати, пов'язані із зниженням вмісту корисного компонента в балансових запа-

сах та збагаченням видобутої гірничої маси до відповідності товарної продукції 

вимогам стандартів і технічних умов.  

12. Мінімальні запаси ізольованих тіл корисних копалин. 

13. Максимальна глибина підрахунку запасів, для відкритого способу – грани-

чні коефіцієнти розкриття. 

14. Для окремих видів мінеральної сировини встановлюють вимоги до фізико-

механічних та ін. властивостей, які регламентуються діючими стандартами, тех-

нологічними умовами або обумовлені результатами технологічних випробувань. 

15. Вимоги до гірничотехнічних умов розробки, якості сировини, технологіч-

них властивостей для підрахунку балансових запасів сумісно залягаючих корис-

них копалин (перекриваючих, підстеляючих або вмісних порід). 

Основними параметрами в експлуатаційних кондиціях є: 

1. Гранично допустима якість запасів на контурі ділянки. Цей параметр є ана-

логом бортового вмісту і може бути відмінним від величини встановленої розві-

дувальними кондиціями. 
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2. Гранично допустима якість запасів в цілому по експлуатаційному блоку або 

його частині, яка може видобуватись окремо, – аналог мінімального промисло-

вого вмісту в блоці, що розраховується за величиною майбутніх витрат. 

3. Мінімальні запаси окремого тіла корисної копалини (із врахуванням якості 

мінеральної сировини, його вартості). 

4. Максимальна довжина безрудної ділянки покладу, що включається в контур. 

5. Кути падіння пласту, покладу та ін. 

Для окремих видів корисних копалин, технологічних типів руд або способів 

відпрацювання родовищ можуть встановлюватись додаткові показники конди-

цій, що зумовлено специфікою проведення ГЕО об’єктів надрокористування в 

конкретних умовах. В даний час нормативними документами з геолого-економі-

чної оцінки передбачено додаткові параметри кондицій для родовищ вугілля, ба-

гатьох видів нерудних корисних копалин та ін. 

Кондиціями для підрахунку запасів вугілля (горючих сланців) додатково до 

перелічених вище встановлюються такі показники:   
 мінімальна істинна товщина пластів вугілля (горючих сланців) у пластоперетині, що ви-

значається як сума товщин вугільних шарів, внутрішньо-пластових породних прошарків 

і вуглистих порід, що залягають безпосередньо в покрівлі або підошві пласта, що неми-

нуче залучаються до видобутку;  

 мінімальна істинна товщина внутрішньо-пластових породних прошарків, що в зонах ро-

зщеплення розділяють пласт на об'єкти самостійної розробки;  

 максимальна зольність вугілля по пластоперетину з урахуванням засмічення породами 

внутрішньо-пластових, покривних та підошвених вуглистих прошарків, що залучаються 

до видобутку;  

 мінімальна довжина непорушеного виїмкового стовпа;  

 граничне співвідношення товщини розкривних порід і корисної копалини.   

Кондиціями для підрахунку запасів родовищ нерудних корисних копалин (ка-

рбонатні породи, магнезит, дуніт, кварцити, пісковики як флюсова сировина, 

глини керамічні, формувальні, вогнетривкі, піски формувальні, будівельні та 

скляні, каміння облицювальне і будівельне, цементна сировина), а також запасів 

родовищ місцевого значення встановлюються такі основні показники:  
 граничні показники якості корисної копалини, що враховують вимоги чинних стандар-

тів, технічних вимог, технічних завдань користувачів надр до якості товарної продукції 

або якісні показники мінеральної сировини, на якій проводились технологічні випробу-

вання й одержані позитивні результати;  

 мінімальний вихід товарної продукції;  

 мінімальна товщина покладу корисної копалини у крайовому перетині; 

 максимально допустима товщина прошарків вмісних порід і некондиційної корисної ко-

палини, що включаються у контур підрахунку запасів; 

 умови оконтурення промислових (технологічних) типів або сортів корисних копалин і 

методи підрахунку їх запасів;   

 допустимий рівень активності природних радіонуклідів;   

 межі підрахунку запасів.  

Кондиціями для підрахунку запасів родовищ корисних копалин, що розробля-

ються методами підземного вилуговування або виплавляння, крім наведених 

вище, передбачаються такі показники:  
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 максимально допустимий вміст карбонатів у корисній копалині;   

 максимальний вміст глинисто-алевритової фракції в продуктивному інтервалі, що вклю-

чається до підрахунку запасів;  

 мінімальний коефіцієнт фільтрації у продуктивних відкладах.   

Кондиціями для підрахунку запасів родовищ нафти та газу передбачаються 

такі основні показники для початкових пластових умов: 
 мінімальна відкрита пористість (пустотність) колектора – його найменша відкрита по-

ристість (пустотність), за якої в початкових пластових умовах починається фільтрація 

вуглеводневих компонентів пластових флюїдів і з покладу можуть бути видобуті нафта 

або газ за сучасними технологіями розробки; 

 мінімальна абсолютна проникність колектора – його найменша абсолютна проникність, 

за якої в початкових пластових умовах починається фільтрація вуглеводневого компо-

нента пластового флюїду, що підраховується; 

 мінімальна нафтогазонасиченість продуктивного колектора – його найменша насиче-

ність нафтою або газом, за якої в початкових пластових умовах фазова проникність ко-

лектора для вуглеводневих компонентів пластових флюїдів більша від нуля; 

 максимальна глинистість колектора – його найбільша відносна глинистість, за якої в 

початкових пластових умовах починається фільтрація вуглеводневих компонентів пла-

стових флюїдів; 

 максимальна водонасиченість колектора; 

 мінімальна ефективна товщина прошарку колектора – його найменша ефективна тов-

щина, що включається в ефективну товщину покладу у перетині його свердловиною; 

 мінімальна ефективна товщина покладу нафти і газу – його найменша, визначена в окре-

мій свердловині, ефективна товщина, що включається до підрахунку запасів під час око-

нтурювання продуктивної площі покладу; 

 мінімальний промисловий вміст супутнього корисного компонента в нафті, газі, супут-

ніх водах – найменша концентрація корисного компонента в корисній копалині, за якої 

вилучення його в процесі розробки і подальше використання технологічно можливі та 

економічно доцільні; 

 максимально допустимий вміст шкідливих компонентів у вуглеводнях та супутніх во-

дах; 

 оптимальна система розробки покладів родовища; 

 мінімальний робочий тиск на гирлі видобувної свердловини; 

 мінімальний середній робочий дебіт видобувної свердловини по вуглеводневій складо-

вій; 

 максимальна обводненість продукції свердловини; 

 ціна реалізації вуглеводневої товарної продукції; 

 коефіцієнт вилучення вуглеводнів із надр – визначена в частках від одиниці або у відсо-

тках відносна величина, що показує частину від загальних запасів вуглеводнів на місці 

залягання, видобуток яких технологічно можливий і економічно доцільний під час роз-

робки покладу із застосуванням сучасної технології і техніки видобутку за умови доде-

ржання вимог з охорони надр і навколишнього природного середовища. 

 оптимальний коефіцієнт вилучення вуглеводнів із надр – коефіцієнт вилучення, що до-

сягається за оптимальним варіантом розробки родовища. 

У разі наявності на оцінюваному нафтогазовому об'єкті інших обставин, що 

істотно впливають на визначення кількості і якості загальних і видобувних запа-

сів вуглеводнів, можуть передбачатись додаткові до наведених вище показники 

кондицій. 



189 

 

 

Бортовий вміст корисного компоненту. Підрахунок запасів починається з 

оконтурення тіл корисної копалини. В тих випадках, коли чітка межа між рудою 

і породами, які її вміщують, відсутня, оконтурення проводять за бортовим вміс-

том. Якщо перехід від руди до пустої породи поступовий, бортовий вміст спів-

падає з мінімальним промисловим. Для рудних тіл з нерівномірним, стрибкопо-

дібним розподілом корисної копалини при проведенні контуру бортовий вміст 

встановлюється нижче мінімального промислового, але в середньому по блоку 

вміст повинен бути не нижчим мінімального промислового. Звичайно, внаслідок 

зміни величини бортового вмісту змінюється контур рудного тіла (зокрема, його 

товщина), запаси корисної копалини і середній вміст (якість сировини) корисних 

компонентів по родовищу, рудному тілу. Крім того, в більшості випадків зміню-

ються і показники видобутку і переробки сировини (втрати, розубожування, ви-

лучення, вихід продукції). Все це у свою чергу позначається на техніко-економі-

чних показниках розробки родовища. 

Бортовий вміст визначається на основі порівняння ряду послідовних варіантів 

оцінки родовища при його різних значеннях. При цьому вирішальними показни-

ками є приріст або втрати запасів руди і кінцевого продукту, річна видача про-

дукції, рентабельність розробки, величина і ефективність капітальних витрат на 

будівництво гірничорудного підприємства. Бортовий вміст не може бути ниж-

чим за вміст корисного компоненту в хвостах при збагаченні руди; маються на 

увазі прогресивні, сучасні методи збагачення (крім випадків, коли попутні еле-

менти збагатили в спільних хвостах). При оконтуренні рудних тіл за бортовим 

вмістом важливо у кожному підрахунковому блоці встановити розташування і 

форму ділянок руди із вмістом корисного компоненту вище бортового, але ни-

жче мінімального промислового (хоча в цілому по блоку вміст не може бути ни-

жчим мінімального промислового). Це має особливо велике значення при окон-

туренні рудного тіла за площею, оскільки при розробці таких ділянок підприєм-

ство явно буде збитковим. 

Бортовий вміст корисного компонента (конкретного чи умовного) як показник 

кондицій треба застосовувати під час оконтурювання продуктивних покладів, у 

яких відсутні чіткі геологічні контакти, а корисні компоненти характеризуються 

незакономірним і нерівномірним, переривчастим розподілом, що унеможливлює 

застосування з цією метою мінімального промислового вмісту через малі розміри 

і складну морфологію продуктивних покладів і їх непридатність у зв'язку з цим 

для окремої розробки. У разі наявності в крайовій частині перетину декількох 

проб з бортовим вмістом корисного компонента до підрахунку належить вклю-

чати тільки першу пробу. 

На родовищах з нерівномірним і вкрай нерівномірним розподілом корисних 

компонентів бортовий вміст для балансових запасів належить визначати на під-

ставі поваріантних техніко-економічних розрахунків. Для кожного варіанта бор-

тового вмісту слід визначати техніко-економічні показники розробки родовища, 

на підставі яких обґрунтовується його оптимальне значення. 
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На родовищах, балансові запаси яких мало змінюються від зміни бортового 

вмісту за варіантами, бортовий вміст може визначатись аналітично як вміст ко-

рисного компонента, що окупає прямі експлуатаційні затрати на видобуток і пе-

реробку корисної копалини. У цьому разі бортовий вміст належить визначати за 

формулами, аналогічними тим, що використовуються для визначення мінімаль-

ного промислового вмісту. 

При поваріантному техніко-економічному обґрунтуванні бортового вмісту ко-

рисного компонента як оптимальний слід визначати варіант, що забезпечує мак-

симальний підсумковий економічний ефект за весь період розробки родовища з 

урахуванням найбільш вичерпного раціонального використання як основних, так 

і супутніх корисних копалин і компонентів, а також відходів видобутку і переро-

бки мінеральної сировини за умови забезпечення узгодженої користувачем надр 

ефективності капіталовкладень у розробку родовища. 

Кількість варіантів для обґрунтування бортового вмісту корисного компоне-

нта не може бути меншою від трьох. Розрахунки за варіантами з бортовим вміс-

том як вищим, так і нижчим від оптимального є обов'язкові. 

Порядок визначення бортового вмісту корисного компонента для оконтурю-

вання позабалансових запасів корисних копалин не регламентується. У більшо-

сті випадків його належить установлювати на рівні вмісту корисного компонента 

у відвальних хвостах переробки корисної копалини в товарну продукцію. 

У разі оконтурювання продуктивних покладів з чіткими геологічними грани-

цями показниками кондицій належить визначити сукупність геолого-мінералогі-

чних та інших ознак, на підставі яких визначаються межі продуктивних інтерва-

лів у перетинах, що включаються до підрахунку запасів. 

Для родовищ, де величина запасів є малочутливою до зміни бортового вмісту, 

поваріантні техніко-економічні розрахунки не проводять, а використовують ана-

літичні способи визначення цього показника кондицій. Формули для розрахунків 

подібні до формул визначення мінімального промислового вмісту корисного 

компоненту.  

Мінімальний промисловий вміст корисного компоненту є особливим по-

казником кондицій, який забезпечує найбільш тісний зв’язок гірничо-геологіч-

них, технічних, технологічних і економічних характеристик родовища. Його ре-

комендують визначати  на підставі такого співвідношення:  

Сmin = В / Ц · Кв· Р, 
де Сmin – мінімальний промисловий вміст корисного компонента, частка одиниці; В – повні 

експлуатаційні витрати на видобуток і переробку одиниці маси або об'єму корисної копа-

лини; Ц – ціна одиниці маси або об'єму товарної продукції гірничого підприємства; Кв – на-

скрізне вилучення корисного компонента в товарну продукцію з корисної копалини, частка 

одиниці; Р – розубожування корисної копалини під час видобутку і транспортування, частка 

одиниці 

 

Конкретну формулу для розрахунку мінімального промислового вмісту кори-

сного компонента належить визначити на підставі наведеного співвідношення з 



191 

 

 

урахуванням особливостей, що залежать від виду готової товарної продукції (ме-

тал, мінерал, концентрат), умов залягання і розробки родовища. 

На комплексних родовищах корисних копалин з декількома корисними ком-

понентами мінімальний промисловий вміст розраховується для умовного корис-

ного компонента, вміст якого дорівнює сумі вмістів усіх наявних корисних ком-

понентів, приведених до корисного компонента, що має найбільшу вартість. Вмі-

сти наявних корисних компонентів приводяться до умовного через перевідні ко-

ефіцієнти, що враховують співвідношення цінності корисних компонентів та ко-

ефіцієнтів їх вилучення.  

На родовищах, промислове значення яких визначається виходом товарної про-

дукції різних сортів, класів або груп, ціни на які змінюються в широких межах, 

належить визначати мінімальний промисловий вихід (вміст) умовного сорту 

(класу, групи) за такою самою схемою, як і мінімальний  промисловий вміст умо-

вного компонента в корисній копалині.  

У разі, якщо мінімальний промисловий вміст визначається стандартами або 

технічними умовами на використання мінеральної сировини, спеціальних розра-

хунків для його визначення виконувати не слід. 

Мінімальний промисловий вміст корисних компонентів як показник кондицій 

належить застосовувати до підрахункових блоків для оцінки балансової належ-

ності запасів корисних копалин, визначених у їх межах.  

Крім того, мінімальний промисловий вміст як показник кондицій має застосо-

вуватись для оконтурювання продуктивних покладів у разі відсутності чітких ге-

ологічних контактів і наявності доведеного закономірного зниження вмісту ко-

рисних компонентів від внутрішньої до зовнішньої частин продуктивної зони, у 

межах якої оконтурюється поклад балансових запасів. Об'єктами застосування 

мінімального промислового вмісту під час оконтурювання покладів можуть 

бути:  
 крайова проба – у разі оконтурювання продуктивного покладу в перетині продуктивної 

зони гірничою виробкою;  

 крайовий перетин – у разі оконтурювання продуктивного покладу по площі продуктив-

ної зони між гірничими виробками. 

Визначення мінімального промислового вмісту корисного компоненту прово-

диться в залежності від умов розробки і виробництва товарної продукції при 

освоєння родовища. Використовують наступні розрахункові формули даного па-

раметру кондицій: 

1) У випадку переробки руди до товарного концентрату, при цінах на кон-

центрат з встановленим вмістом корисного компоненту: 

Сmin= %100
)1(

)(






РКЦ

аВВ

в

збагаченнявидобуток , 

де Ввидобуток і Взбагачення – експлуатаційні витрати на видобуток і збагачення 1т руди; а – вміст 

корисного компоненту в концентраті, %; Ц – ціна 1т корисного компоненту в концентраті; Кв 

– коефіцієнт вилучення при збагаченні; Р – розубожування при видобутку 

2) У випадку переробки руди до товарного концентрату, при встановле-

них цінах на метал, який міститься в концентраті: 
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де Цм.к – ціна 1 т металу в концентраті; Кв.в – коефіцієнт вилучення при видобутку; Кв.з – кое-

фіцієнт вилучення при збагаченні; 

3) У випадку переробки руд до товарних металів з включенням збагачу-

вального переділу: 

Сmin= %100
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де Цм – ціна 1т товарного металу; Вм – витрати по металургійному переділу на 1 т товарного 

металу; Втр – витрати на транспортування концентрату в розрахунку на 1 т товарного металу; 

Вгрр – витрати на проведення геологорозвідувальних робіт в розрахунку на 1 т металу в над-

рах; Кв.м – коефіцієнт вилучення при металургійному переділі; 

4) У випадку переробки руд до товарних металів без збагачення: 

Сmin= %100
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де Втр.р – витрати на транспортування концентрату в розрахунку на 1 т товарної руди; Вм.гол. – 

витрати по металургійному переділу головних стадій на 1 т товарного металу; Вм.к – витрати 

по металургійному переділу кінцевих стадій на 1 т товарного металу. 

 

Зрозуміло, що в ряді випадків (залежно від особливостей сировини і її викори-

стання) мінімальний промисловий вміст може бути визначений не по концент-

рату, а по руді чи по іншому проміжному або кінцевому продукту обробки і пе-

реробки руди.  

Для родовищ, які розробляються відкритим способом у випадку, коли харак-

тер залягання рудних тіл дозволяє визначати коефіцієнти розкриття по кожному 

з під рахункових блоків, мінімальний промисловий вміст рекомендують визна-

чати з врахуванням коефіцієнтів розкриття по кожному блоку в такій послідов-

ності: 

1) Визначають мінімальний промисловий вміст при нульовому розкритті: 

Сmin.н.р= %100
)1((

.


 РКЦ

В

в

рн , 

де Сmin.н.р – мінімальний промисловий вміст при нульовому розкритті; Вн.р – витрати на видо-

буток і переробку 1 т (м3) руди при нульовому розкритті. 

2) Визначають мінімальний промисловий вміст для оцінюваного під ра-

хункового блоку: 

Сmin= %100
)1((

.






РКЦ

ВКВ

в

рррн , 

де Кр – коефіцієнт розкриття по під рахунковому блоку , т/т, м3/м3; Вр – витрати на 1 т або 1 

м3 розкриву. 
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Ми розглянули розрахунок мінімального вмісту в однокомпонентній руді. 

Якщо руда багатокомпонентна, мінімальний вміст розраховують по основному 

компоненту, а вміст інших компонентів в руді враховують за допомогою пере-

відних коефіцієнтів Кп. 

Для визначення перевідного коефіцієнта від одного компоненту до іншого ча-

сто користуються формулою: 

,
yy

xx

п
EЦ

EЦ
К




  

де Цх і Цу – ціна першого і другого компонентів, грн.; Ex і Еy – вилучення компонентів з руди 

в концентрат, %. 

Для приведення вмістів окремих сортів мінеральної сировини (слюда, азбест) 

до вмісту умовного сорту використовують формулу: 

Кх.с/ус= Цх.с/Цус 

Мінімальний середній вміст на практиці визначається методом порівняння 

ряду варіантів в процесі економічної оцінки родовища, оскільки економічні по-

казники його розробки і, зокрема, собівартість продукції складно взаємопов'язані 

з прийнятим мінімальним промисловим вмістом (варіантом оконтурення і підра-

хунку балансових запасів сировини). 

Деякі дослідники вважають, що оцінка родовищ корисних копалин не справа 

геологів, а відноситься до компетенції гірників-проектувальників і економістів. 

З огляду на приведений вище приклад очевидно, що розрахункові показники по 

декількох варіантах більш правильно можуть визначити проектувальники і еко-

номісти, але оконтурення рудних тіл, а отже і встановлення початкових даних 

для економічних розрахунків неможливе без участі компетентного геолога-роз-

відника, який у свою чергу повинен добре орієнтуватися в питаннях проекту-

вання гірничорудних підприємств, економіки і технології їх роботи. 

 

5.3. Підрахунок запасів корисних копалин 

 

Підрахунок запасів корисних копалин – визначення маси або об’ємів корисної 

копалини та її корисних компонентів на визначеній ділянці надр.  

Підрахунок запасів проводиться із визначенням певних величин – параметрів 

підрахунку, які використовують для розрахунків запасів корисних копалин. Зага-

льні формули підрахунку запасів: 

 

;
100100

CdmSCP
Q





  

;dmSdVQp   

;mSV   

де: Q – запаси корисного компоненту, т; Qр – запаси руди, т; С – вміст корисного компоненту 

в руді  %; S – площа підрахункового блоку, м2; т – товщина покладу в блоці, м; d – об'ємна 

вага руди, кг/м3; V – об'єм руди, м3. 
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Звідси початковими даними для підрахунку запасів, які отримані в процесі ро-

звідки, є: товщина покладу, площа його розповсюдження, об'ємна вага руди, 

вміст корисного компоненту.  

Процес підрахунку запасів передбачає не лише розрахунок кількісних натура-

льних показників, але характеризує якісні властивості запасів, без яких немож-

ливо встановити їх кількості, а саме (Рудько та ін., 2011): 
 відповідність кондиціям на мінеральну сировину; 

 просторове положення та умови залягання, форма, товщина і будова рудних тіл; 

 виокремлення природних, промислових, технологічних типів, сортів корисної копа-

лини; умови розкриття і розробки тіл корисної копалини; 

 ступінь вивченості і підготовленості до промислового освоєння окремих ділянок родо-

вища. 

Підрахунок запасів корисних копалин є аналізом і узагальненням всіх геологі-

чних, геохімічних, геофізичних та інших фактичних даних, отриманих в процесі 

ГРР. Він є основою для проведення подальших розрахунків економічної та фі-

нансової оцінки родовища. В результаті підрахунку запасів складається геолого-

промислова модель родовища, в якій відображені якісна та кількісна характери-

стики об’єкту, ступінь детальності його вивчення. Враховуючи ці дані і робиться 

висновок про промислову цінність конкретного родовища корисних копалин. 

Вихідні дані для підрахунку запасів присутні в наступних матеріалах: розвіду-

вальних розрізах і планах, які містять результати геологічних, мінералогічних, 

геофізичних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних досліджень; таблицях хі-

мічних аналізів; відомостях про технологічні дослідження проб, на основі яких 

виділяють сорти корисних копалин тощо. Такі дані разом з результатами опро-

бування дають можливість визначити границі, конфігурацію, розміри площини 

підрахункових блоків на плані і в розрізах. 

Запаси корисних копалин визначаються : 

1. Для більшості рудних і нерудних твердих корисних копалини – в тонах; 

2. Для запасів розсипних родовищ і родовищ мінеральної сировини для про-

мисловості будівельних матеріалів – в кубічних метрах; 

3. Запаси корисних компонентів (металів, хімічних сполук, які є корисними 

компонентами) – в тонах: 
 для родовищ чорних металів визначаються запаси сирої руди із визначеними середніми 

вмістами металу; 

 для родовищ кольорових металів визначаються запаси як сирої руди, так і металів,  для 

комплексних родовищ – основного і супутніх корисних компонентів з приведенням до 

умовного; 

 для благородних металів розраховують запаси металів в кілограмах (трійських унціях); 

 запаси дорогоцінного каміння визначають в каратах або грамах. 

Для вітчизняної практики підрахунку запасів є характерним їх визначення в 

надрах по руді і корисним компонентам без врахування можливих втрат в про-

цесі видобутку. За кордоном, як правило, розраховують запаси не геологічні, а 

ті, що вилучаються при розробці родовища. 
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Підрахунок запасів та їх затвердження і прийняття на баланс Державного фо-

нду надр є обов’язковою умовою для початку проектних і експлуатаційних робіт 

на родовищі корисних копалин.  

Підрахунок запасів проводиться в межах певних підрахункових контурів, ви-

ділення яких є дуже відповідальною операцією не лише для визначення запасів і 

їх розподілу в просторі, але й для оцінки перспектив родовища. Підрахункові 

контури повинні будуватися з урахуванням всіх розвідувальних даних і виявле-

них геологічних закономірностей родовища. На підрахункових планах і розрізах 

зазвичай будується ряд контурів: виділяються і оконтурюються підрахункові 

блоки по сортах і типах корисної копалини, по класах товщини покладу, по гли-

бинах і умовах залягання, по категоріях запасів і таке інше. Основним, найваж-

ливішим для підрахунку запасів, є робочий контур рудного тіла (синоніми – про-

мисловий, кондиційний контур). В його межах корисна копалина відповідає про-

мисловим кондиціям, запаси тут відносяться до групи балансових. В межах ро-

бочого контуру виділяються і оконтурюються підрахункові блоки відповідно до 

необхідної диференціації запасів. 

За функціональним призначенням основними видами контурів є наступні: 
 нульовий контур, який характеризує повне закінчення (вклинювання) рудних тіл, і бу-

дується по крайнім точкам, в яких товщина рудного тіла або вміст корисного компоне-

нту дорівнюють нулю; 

 промисловий контур відокремлює балансові запаси від тих, що не мають промислове 

значення, і будується по точкам з граничними показниками кондицій – мінімальним 

промисловим або бортовим вмістам, мінімальною товщиною рудних тіл тощо. 

 сортовий контур відокремлює промислові і технологічні типи руд, сорти корисної копа-

лини в його межах. 

За способами побудови контури при підрахунку запасів поділяються на: 

1. Внутрішній контур інтерполяції, який будується по опорним точкам в 

крайніх розвідувальних і експлуатаційних виробках, які розкрили рудне тіло. 

2. Зовнішній контур екстраполяції, який будується за межами крайніх виро-

бок або проб, при цьому виділяють два різновиди цього контуру: 
 внутрішній контур обмеженої екстраполяції, який будується між виробками, які ро-

зкрили рудне тіло і безрудними виробками; 

 зовнішній контур необмеженої екстраполяції, який проводять за межами рудних ви-

робок у випадку відсутності безрудних виробок. 

Визначення головних параметрів корисних копалин для підрахунку запа-

сів полягає у визначенні товщини покладу, об’ємної ваги корисної копалини, во-

логості, вмістів корисних компонентів,  

Визначення товщини покладу. Товщина покладів тіл корисних копалин ви-

значається в гірничих виробках та природних відслоненнях безпосередніми за-

мірами від крівлі до підошви. Точність замірів є максимальною у випадках, коли 

рудні тіла мають чітку видиму границю, і мінімальною – у випадках, коли така 

границя відсутня, а товщина визначається за даними секційного опробування за 

встановленими бортовими показниками якості корисної копалини. 
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За даними бурових свердловин товщина безпосередньо визначається за умови 

отримання майже 100 % лінійного виходу керну із збереженням структури і не-

порушених контактів рудного тіла з крівлею і підошвою. В більшості випадків 

використовують комплексне визначення товщини із співставленням даних по до-

вжині керну, показників буріння, каротажу свердловин. 

В підрахунок запасів включаються ділянки рудних тіл, які відповідають вста-

новленим параметрам кондицій за товщинами: 
 мінімальні товщини тіл корисних копалин (пластів, покладів, жил) або відповідний мі-

німальний метро-процент;  

 максимально припустима товщина прошарків пустих порід або некондиційних руд, які 

включаються в підрахунковий контур запасів .  

При геометризації покладів розрізняють наступні показники товщин в залеж-

ності від напрямків і умов, по яким проводять заміри: 

 істинну або нормальну – товщина, замір якої проводиться по нормалі; 

 видиму – відстань між висячим і лежачим боками покладу, яка визначена в результаті 

розчистки покладу на поверхні або виміряна в свердловині; 

 вертикальна – товщина покладу по вертикалі; 

 горизонтальна – товщина покладу по горизонталі; 

 коса – товщина покладу в довільному напрямку.  

Для підрахунку запасів використовують середні значення товщини в підраху-

нковому контурі, які визначають способом середнього арифметичного або сере-

дньозваженого. Рекомендують використовувати середнє арифметичне значення 

товщини у випадках, коли зміна товщини рудного тіла не підпорядковується 

будь-якій закономірності або ця закономірність не виявлена. Середня товщина в 

підрахунковому контурі визначається: 

n

m
m

i
 , 

де m – середня товщина; n – кількість замірів. 

 

При наявності закономірної зміни товщин, при надто нерівномірному розпо-

ділі пунктів заміру середню товщину рекомендують визначати способами сере-

дньозваженого: 
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де m – середня товщина; qі – статистична вага значень товщини у відповідних точках. 

 

В якості останнього критерію зважування товщини можуть обиратись зна-

чення площі або довжини  впливу окремого заміру Sі (li). 
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Визначення об’ємної ваги корисної копалини. Для підрахунку запасів вико-

ристовують показник об’ємної ваги корисної копалини, тобто ваги одиниці 
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об’єму в цілику з врахуванням природної пористості, тріщинуватості, каверноз-

ності. Даний показник визначається лабораторним або польовим способом.  

Об’ємна вага корисної копалини знаходяться в кореляційній залежності з ре-

човинним складом, у тому числі з вмістом корисних компонентів в рудах.   

Об’ємна вага визначається для кожного з виділених в підрахунку запасів тех-

нологічних типів і сортів руд. За В.І. Смірновим достатнім вважається 10–20 ла-

бораторних визначень для подібних за складністю характеристик корисних ко-

палин, для більш складних випадків необхідні десятки або сотні лабораторних 

визначень типового матеріалу для кожного сорту руд. 

Визначення вологості рекомендують проводити за тими самими пробами, що 

і визначення об’ємної ваги руди, оскільки ці два показника взаємопов’язані. 

Вони залежать від багатьох факторів і змінюються не лише в залежності від типів 

і сортів руд, але й з глибиною залягання, сезонного рівня ґрунтових вод та ін. 

Особливо жорсткими є вимоги до визначення показників вологості для глинис-

тих, пористих, тріщинуватих руд.  

Показники  вмісту корисних компонентів визначають для висушеної в лабора-

торії корисної копалини, а об’ємна вага руди визначається в природному зволо-

женому стані. Для розрахунку об’ємної ваги для сухої руди використовують пе-

ревідні формули: 

100
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де  dсух  – об’ємна вага сухої корисної копалини; dсир – об’ємна вага сирої руди; W – воло-

гість, %, Gсух – вага наважки сухої корисної копалини; G сир  – вага наважки сирої руди 

 

Визначення вмістів корисних компонентів. Вмісти корисних компонентів 

при підрахунку запасів визначаються як для встановлення запасів корисного 

компоненту, так і для їх характеристики за якістю. Середні вмісти корисних ком-

понентів розраховують: 
 по окремих виробках; 

 по розрізу; 

 по підрахункових блоках. 

Найчастіше в практиці геолого-економічної оцінки родовищ використовують 

визначення середнього вмісту корисних компонентів способами середнього ари-

фметичного та середньозваженого. За умови наявної кореляційної залежності 

між вмістами корисних компонентів і будь-яким іншим параметром (товщина, 

об’ємна вага, площа, довжина впливу) використовують формулу середньозваже-

ного: 
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Кореляційна залежність вважається достатньою при значеннях коефіцієнту ко-

реляції більше 0,5. За відсутності такої залежності для визначення середнього 
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вмісту корисного компоненту використовують формулу середнього арифметич-

ного: 

n

C
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Середні значення показника для декількох підрахункових блоків розрахову-

ють зважуванням середніх вмістів кожного блоку до їх об’ємів: 
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Визначення середньої горизонтальної товщини та середніх вмістів корисного 

Feзаг. та шкідливих компонентів P, S в підрахунковому блоці на прикладі родо-

вища залізних руд, що розробляється підземним способом наведено в табл. 5.4.  

В деяких роботах (Рудько та ін., 2011) рекомендують разом із середньоариф-

метичними і середньозваженими величинами користуватись середніми інтегра-

льними значеннями показника вмісту корисного компоненту, які за величиною є 

проміжними між першими і другими, і в залежності від конкретних родовищ на-

ближуються то до середнього арифметичного, то до середньозваженого. Най-

більш раціональними випадками застосування досить громіздких формул серед-

нього інтегрального є випадки розрахунку вмістів корисного компоненту з неве-

ликої кількості проб при значних відстанях між ними. 

Використання поправочних коефіцієнтів при підрахунку запасів корис-

них копалин. При підрахунку запасів використовують поправочні коефіцієнти, 

які можна поділити на дві групи. Перші пов’язані з недостатньою кількістю ви-

хідних даних, другі – з низькою якістю геологорозвідувальних робіт. До коефі-

цієнтів першої групи належать коефіцієнти рудоносності, коефіцієнти на безру-

дні дайки, на закарстованість та ін. Необхідність їх використання пояснюється 

тим, що більшість безрудних ділянок мають менші розміри порівняно з розмі-

рами розвідувальної сітки і тому не виявляються. Введення цих коефіцієнтів ко-

ригує розміри запасів корисних копалин, скорочуючи їх на певну величину. До 

поправочних коефіцієнтів, що пов’язані з якістю робіт, належать коефіцієнти ви-

правлення похибок замірів товщин або викривлень свердловин. Потреба їх вико-

ристання свідчить про недостовірність даних, а їх введення в підрахунок запасів, 

як правило, санкціонується відповідними органами. Найбільш поширеними є 

(Рудько та ін., 2011): 

1) Коефіцієнт рудоносності, який розраховується як відношення рудного 

об’єму до сукупного об’єму об’єкту. Його різновидами є коефіцієнти закарсто-

ваності, валунистості, кам’янистості тощо. 

2) Коефіцієнт вмісту корисного компоненту, який враховує систематичні по-

хибки в результатах масового опробування. Розраховується як відношення сере-

днього вмісту компоненту по рядовим пробам до середнього вмісту компонентів 

по контрольним пробам. 
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3) Коефіцієнт об’ємної ваги застосовується, коли встановлена систематична 

похибка його визначення лабораторним способом. Визначається аналогічно по-

передньому, як відношення середньої об’ємної ваги по лабораторним визначен-

ням до контрольної ваги по контрольним визначенням. 

4) Коефіцієнт вологості використовують при підрахунку запасів руд, які ха-

рактеризуються значною вологістю в природному заляганні. 

Способи підрахунку запасів. Підрахунок запасів корисних копалин прово-

дять із використанням конкретних способів підрахунку, які «визначаються як 

певні системи геометричних побудов і розрахунків, за допомогою яких природні 

тіла складних форм замінюються простими рівновеликими тілами, об’єми яких 

легко визначаються за елементарними математичними формулами» (Рудько та 

ін., 2011). Вибір способу підрахунку залежить від геологічних особливостей ро-

довища та систем його розвідки. Всі способи підрахунку поділяють на такі, що 

базуються на визначенні об’ємів тіл за поперечним перетином, що вимірюється 

в розрізах, та способів, в яких об’єми тіл розраховуються через площі тіл в їх 

повздовжній проекції і значення товщини.  

Спеціалісти вважають, що перша група способів повинна застосовуватись на 

родовищах із значною товщиною і складною формою в поперечному перетині. 

В цих випадках особливості контурів тіл можуть простежуватись саме в перети-

нах і враховуватись при визначенні об’єму рудних тіл.  

Другу групу способів рекомендують застосовувати для плитоподібних тіл із 

стійкими елементами залягання, але складною будовою повздовжньої площини, 

що пов’язано зі звивистістю промислового контуру, наявністю збагачених діля-

нок, зміщень по скидам тощо. 

Проте існує думка, що не можна переоцінювати значення вибору способу під-

рахунку запасів при досягненні найбільшої достовірності результатів. Голов-

ними причинами похибок при підрахунках запасів вважаються дефекти докуме-

нтації, неправильні геологічні уяви про можливість використання методів інтер-

поляції та екстраполяції даних розвідки. При достатній кількості якісних вихід-

них даних і правильному розумінні геологічної обстановки підрахунки, які вико-

нуються двома або трьома різними способами на одному і тому ж матеріалі, да-

ють приблизно однакові результати. 

Досвід показує, що доцільно використовувати лише такі способи підрахунків, 

які дозволяють всебічно враховувати геологічні особливості родовища і є прос-

тими у використанні. В геологічній літературі описано понад двадцять методів 

підрахунку запасів. В даний час найчастіше проводять підрахунок запасів спосо-

бами геологічних й експлуатаційних блоків та розрізів, середнього арифметич-

ного. 

Спосіб геологічних блоків є провідним методом підрахунку запасів. Цим ме-

тодом підраховуються запаси 40–50 % рудних родовищ, близько 50 % родовищ 

неметалічної сировини і до 80–90 % родовищ вугілля і горючих сланців. 

Основою методу є виділення і оконтурення підрахункових блоків по близьким 

значенням головних геолого-промислових параметрів (товщина, вміст, умови за-



200 

 

 

лягання), характер і ступінь їх мінливості. Це дозволяє з максимальною обґрун-

тованістю для даного ступеня розвіданості блоку визначити середні значення пі-

драхункових параметрів і надійні межі їх інтерполяції і екстраполяції. Істинна 

складна форма блоку при цьому замінюється формою плоского паралелепіпеда, 

площа основи якого рівна площі блоку, а висота – середній товщини покладу. 

Підрахунок запасу руди і корисних компонентів за цім методом робиться по 

загальним формулам. Способи визначення початкових даних для підрахунку ви-

кладені вище. Перевагами даного способу є: 1) обґрунтованість результатів під-

рахункових параметрів; 2) простота підрахунку; 3) можливість тісної ув'язки пі-

драхунку запасів з системою розвідки і вимогами проектування підприємства. 

Спосіб експлуатаційних блоків застосовується при підрахунку запасів родо-

вищ рудних і неметалічних корисних копалин, розвіданих гірничими виробками. 

Під експлуатаційними в даному випадку маються на увазі блоки, оконтурені гір-

ничими виробками і відповідно детально опробовані. В цілому спосіб експлуа-

таційних блоків можна розглядати як окремий випадок геологічних блоків. 

Більш того, при підрахунку геологічними блоками останні завжди повинні бути 

пов'язані з проектними експлуатаційними блоками. Їх необхідно виділяти й око-

нтурювати відповідно можливих систем розкриття і розробки родовища. Роз-

биття на підрахункові блоки проводять так, щоб запаси можна було легко згру-

пувати по експлуатаційних блоках. Слід уникати при цьому побудови блоків 

складної конфігурації і зайвого дроблення блоків. 

Спосіб розрізів застосовується для підрахунку запасів головним чином родо-

вищ металів і неметалів складної форми, вивчених системами розвідувальних ви-

робок, на підставі яких можна побудувати вертикальні геологічні розрізи або по-

горизонтні плани. Цей метод підрахунку запасів відрізняється від інших спосо-

бом визначення об'єму блоку. На відміну від інших методів об'єм блоку визнача-

ється не за площею покладу і його товщини, а за площею перетинів покладу (ве-

ртикальних або горизонтальних) і відстанню між перетинами.  

При підрахунку запасів методом розрізів для переходу від об'єму до запасів 

руди і металу визначаються середні показники об'ємної ваги і вмісту по перети-

нах, на які спираються блоки, і по них визначаються середні показники для 

блоку. При різкій розбіжності величини площі, об'ємної ваги і вмісту по кожному 

перетину рекомендується враховувати ці величини на площі перетинів. 

Метод розрізів на практиці застосовується дуже широко (до 50 % всіх рудних 

і нерудних родовищ) і багато ким вважається незамінним для родовищ складної 

форми, проте необхідне добре знати його переваги і недоліки для встановлення 

доцільності його застосування у кожному окремому випадку. Основна перевага 

методу полягає в тому, що проводиться побудова підрахункових блоків на гео-

логічних розрізах або погоризонтних планах, тобто на основі геологічно обґрун-

тованих даних по будові родовища і покладу. 

Розрізи будуються на основі всієї суми розвідувальних даних, ув'язуються між 

собою і з геологічною картою родовища. Проте при визначенні об'єму блоку дані 

про контур тіла між перетинами і дані опробування між перетинами не врахову-
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ються. Об'єм блоку між двома перетинами прирівнюється до призми або цилін-

дра з площею підстави, рівною середньоарифметичною з площ перетинів, ін-

шими словами, передбачається, що площа перетину змінюється від одного пере-

тину до іншого за принципом прямої. 

Чим складніші форма тіла в плані і розподіл цінного компоненту, тим більше 

негативне значення набувають вказані принципові недоліки розглянутого ме-

тоду. При відносно великих відстанях між перетинами і складній пострудній те-

ктоніці його застосування не рекомендується. Це є основною причиною того, що 

метод не отримав розповсюдження при підрахунку запасів тектонічно складних 

вугільних родовищ. 

Для складних і дуже складних рудних і нерудних родовищ, які в основному 

розвідуються системою штреків, розтинів, ортів і виробок за простяганням і па-

дінням, доцільно застосовувати комбінований метод горизонтальних перетинів і 

експлуатаційних блоків, горизонтальних перетинів і геологічних блоків, тобто 

розкривати блоки розвідувальними виробками з чотирьох або трьох сторін. 

Спосіб багатокутників (спосіб найближчого району, спосіб Болдирєва) базу-

ється на визначенні навколо кожного пункту перетину рудного тіла гірничою ви-

робкою або свердловиною ділянки надр, всі точки якої є найближчими саме до 

цієї виробки, ніж до будь-якої іншої. План підрахунку запасів є системою бага-

токутників, а тіло корисної копалини перетворюється в групу зімкнутих багато-

гранних призм, основою яких є побудовані багатокутники, а висотою – товщина 

рудного тіла по даній виробці, розташованій в центрі багатокутника. 

Спосіб багатокутників вважається відносно простим, але має обмежене вико-

ристання через ряд недоліків, головним з яких є неможливість оконтурення сор-

тів і типів корисних копалин, оскільки формальні границі багатокутників не спів-

падають з природними сортовими контурами. 

Спосіб ізоліній використовується досить часто, особливо для пластових родо-

вищ, родовищ будівельних матеріалів, які розробляються відкритим способом. 

Він базується на перетворенні тіла корисної копалини, яке обмежується склад-

ними поверхнями, в рівновелике тіло, яке обмежене з одного боку площиною, а 

з іншого  – топографічною поверхнею, тобто поверхнею, яка відображається си-

стемою замкнених ізоліній рівної вирости. Об’єм такого тіла і кількість запасів в 

ньому розраховується за формулами об’єму, що обмежений топографічною по-

верхнею. Як правило, будують ізолінії рівних товщин корисної копалини, але де-

коли одразу будують ізолінії рівних добутків товщини тіла і об’ємної ваги, вміс-

тів корисних компонентів і об’ємної ваги корисної копалини, що дозволяє одразу 

отримувати запаси корисного компоненту.  

Позитивною рисою цього способу підрахунку є наглядність отриманих резуль-

татів, а недоліком вважається складність графічних побудов.  

Статистичний спосіб полягає у визначенні продуктивності зруденіння та 

площі, на яку воно поширюється. Спосіб застосовують для підрахунку запасів з 

нерівномірним розподілом по площі і товщини залягання для наступних видів 

корисних копалин: п’єзокварцу, ісландського шпату, слюди, жовнових фосфори-



202 

 

 

тів та ін. Досить широко використовують такі розрахунки для попереднього ви-

значення запасів і ресурсів вугілля окремих вугленосних районів, басейнів, для 

оцінки перспективних ресурсів металічних і неметалічних корисних копалин. 

При підрахунку запасів рідких та газоподібних корисних копалин застосову-

ють спеціальні способи підрахунку. Так, методи підрахунку запасів нафти поді-

ляються на об’ємний; об’ємно-генетичний; кривих експлуатації або статистич-

ний; матеріальних балансів; карт ізобар. При підрахунку запасів газу використо-

вують методи: об’ємний; за падінням тиску; матеріальних балансів; карт ізобар. 

Головним методом є об’ємний, яким підраховують абсолютні початкові (геоло-

гічні) та промислові (балансові) запаси нафти і газу в надрах. Реально з цих за-

пасів видобувають лише певну їх частину, тому підраховують запаси, що видо-

буваються в сучасних техніко-економічних умовах. З цією метою до формул пі-

драхунків нафти і газу включають коефіцієнт віддачі. 

Геостатистичні методи підрахунку запасів базуються на теорії просторо-

вих змінних, яка за допомогою спеціального математичного апарату описує мін-

ливість геологічних показників у просторі. Вона дозволяє проводити оцінку зна-

чень цих показників у тих ділянках простору, де відсутні прямі спостереження, 

причому така оцінка супроводжується обчисленням похибки для кожної розра-

хункової точки простору. Фактично, геостатистичний метод кригінгу – це най-

більш точний засіб просторової інтерполяції, котрий ґрунтується на поперед-

ньому аналізі просторової мінливості досліджуваного геологічного показника 

(варіограмний аналіз) на основі наявної вибірки даних по кожному конкретному 

об’єкту досліджень. Саме цим геостатистичний підхід відрізняється від інших 

традиційних методів інтерполяції, в яких специфічні особливості просторової мі-

нливості геологічних показників у конкретних ділянках простору конкретних 

об’єктів практично не враховуються.  

До головних понять геостатистики належить варіограма – просторова функція, 

яка в аналітичній формі визначає міру, якою корелюються між собою точки у 

просторі. Емпіричні (експериментальні) варіограми будуються для того, щоби 

визначити, наскільки відмінними одне від одного стають значення геологічного 

показника у точках замірів із збільшенням відстані між цими точками. Експери-

ментальні варіограми розраховуються окремо по кожному з напрямків просто-

рової орієнтації рудних зон (тіл), які визначені за геологічними даними – простя-

ганню, падінню та товщині. 

В деяких сучасних публікаціях зустрічається також рекомендація не вважати 

геостатистичний аналіз окремим методом підрахунку, а лише інструментом, 

який покращує якість підрахунку запасів. Оскільки його завданням є вивчення 

закономірностей розподілу елементів на основі автокореляції, по суті автори на-

зивають не надто складним інструментом, який допомагає крім коректного під-

рахунку запасів визначати і достовірність такої оцінки. При використанні тради-

ційних блочних методів практично не враховується вплив кожної проби на ви-

значений об’єм, при цьому більшість рудних компонентів має не лінійний, а ло-

гнормальний розподіл. При використанні дрібноблокових моделей вмісти кори-

сних компонентів інтерполюються в кожну елементарну комірку моделі, що дає 
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можливість врахування кожної окремої проби на оточуючий зовнішній об’єм. 

Крім цього геостатистичний аналіз забезпечує визначення характеру розподілу 

корисних компонентів. В більшості сучасних робіт з геолого-економічної оцінки 

родовищ корисних копалин застосування геостатистичного аналізу і мікроблоч-

ного моделювання визнається більш коректним порівняно з традиційними спо-

собами підрахунку запасів. 

 

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 
 

1. Чим відрізняються запаси і ресурси корисних копалин? 

2. Які основні принципи Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин? 

3. На які групи поділяються запаси корисних копалин за промисловим зна-

ченням? 

4. Як запаси корисних копалин поділяються за ступенем геологічного ви-

вчення? 

5. Які гірничі виробки проходять на родовищах? 

6. Що таке кондиції на мінеральну сировину? 

7. Які основні показники та параметри кондицій на мінеральну сировину? 

8. Чим бортовий вміст відрізняється від мінімального промислового вмісту 

корисного компоненту? 

9. Охарактеризуйте параметри підрахунку запасів корисних копалин. 

10. Які головні параметри рудних тіл треба знати для підрахунку запасів? 

11. Які існують способи підрахунку запасів? 
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