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ВСТУП

У підручнику “Геологія корисних копалин (Частина 
1. Рудогенез)”, що вийшов друком 2012 р., ми розглянули майже всі 
ендогенні процеси рудоутворення, за винятком хіба що “межових” 
метаморфогенної групи (здебільшого речовинно-екзогенних, а 
енергетично – ендогенних), які там розкриті лише частково, на 
прикладі формування ендогенних родовищ метаморфогенно-гід-
ротермального класу. У цьому підручнику цю прогалину усунуто 
повністю.

Разом з тим, велику і важливу групу становлять різноманітні 
родовища екзогенної серії, що формувалися на поверхні літосфе-
ри за дуже специфічних геологічних, кліматичних, геоморфоло-
гічних, гідрогеологічних, гідрологічних і фізико-хімічних умов. 
Вони поширені в різних корах звітрювання, формувалися у вигляді 
розсипищ при геологічній діяльності річок та морів унаслідок 
руйнації цих кір як джерела мінеральної речовини, у тім числі при 
дезінтеграції седиментаційної (осадової) групи родовищ різних 
класів, умови формування яких також розглядаються.

Детерміновані процеси їхнього формування розкрито пред-
метно, системно, з використанням великого обсягу дидактичного 
матеріалу (рисунки, схеми, геологічні перерізи, діаграми), що дає 
змогу студентам-геологам ліпше зрозуміти зміст геолого-геохіміч-
них і фізико-хімічних процесів цього своєрідного рудоутворення.

У такому ж ключі описано процеси утворення метаморфізова-
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них і метаморфічних родовищ корисних копалин при контактово-
му і регіональному метаморфізмі гірських порід і рудних покладів.

Розглянуті тут матеріали з геолого-генетичної типізації екзо-
генних і метаморфогенних родовищ корисних копалин та умов 
їхнього утворення читають студентам геологічних спеціальностей 
у відповідному лекційному курсі, а доступного й необхідного для 
студентства підручника такого змісту в Україні немає. Сподіває-
мося, що цей порівняно невеликий за обсягом підручник стане 
саме таким.



РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЕКЗОГЕННІ  
РОДОВИЩА КОРИСНИХ КОПАЛИН

Екзогенні процеси з формуванням родовищ корис-
них копалин (РКК) відбуваються на поверхні Землі (звідси назва) 
під впливом теплової енергії Сонця та за участю гравітаційної 
енергії планети, активної дії атмосферних агентів (повітря, води) 
та біогенних чинників – продуктів життєдіяльності флори і фауни.

Саме під їхнім комплексним впливом відбуваються процеси 
фізичного і хімічного поверхневого руйнування виходів на денну 
поверхню корінних гірських порід та ендогенних родовищ (рудних 
тіл). Як наслідок, формується так звана кора звітрювання1, яку 
розглядають як самостійну континентальну геологічну формацію 
і потужне джерело мінеральних мас для побудови різноманітних 
груп екзогенних РКК.

Продукти звітрювання, у тім числі корисні, можуть залишати-
ся на місці утворення (in situ) і нагромаджуватися, а можуть пере-

1 Походить від нім. Verwitterung, узято від англ. Weathering. Ці два слова 
утворені від “погода” (weather, wetter) і в перекладі означає “зміни під дією 
погоди”. Отже, їхній еквівалент “звітрювання” неправильно передає зміст 
цього поняття, оскільки йдеться про процес, що не має прямого відношення 
до діяльності вітру. Однак це давно вже термін усталеного користування.
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носитися на досить суттєві віддалі механічно або в розчиненому 
вигляді та відкладатися на шляху перенесення в річкових долинах 
і кінцевих водоймах (озерах, морях).

Зважаючи на такі процеси, серед екзогенних родовищ роз-
різняють:

– РКК кори звітрювання, у тім числі з зоною гіпергенезу;
– так звані седиментаційні РКК, куди входять родовища роз-

сипищ (або ж просто розсипища) і родовища осадків (оса-
дові родовища).

Визначально важливу роль тут відіграє денудація (від лат. 
denudo – оголюю, розкриваю) – площинний або ж лінійний змив 
продуктів звітрювання. Найважливішими агентами денудації є 
ерозія (річкою), абразія (морем), дефляція (видування вітром), 
нівація (або ж екзарація, виорювання льодовиком), карст і суфозія 
(підземними водами).

Серед екзогенних відомі й РКК неметалевих корисних копа-
лин – глини, піски, вапняки, горючі сланці, вугілля, фосфорити, а 
також металевих корисних копалин – Al, Mn, Fe, Ni, Co, U, V, Cu, 
деяких рідкісних металів, розсипища Au, Sn, Ti та ін. Досліджуючи 
й експлуатуючи останні за низкою мінералого-геохімічних і тер-
мобарогеохімічних показників важкої і легкої фракції розсипища 
можна діагностувати вірогідне знаходження корінного родовища 
та оцінити рівень його ерозійного зрізу (ступінь збереженості). 
Такі елементи, як Mn, Al, V, формують промислові концентрації 
винятково в екзогенних умовах.

Питання для самоконтролю

1.  Які головні чинники утворення родовищ кір звітрювання?
2.  Які класи родовищ за умовами формування вирізняють в екзогенній 

серії?
3.  Які головні геологічні процеси відіграють найважливішу роль при 

формуванні екзогенних родовищ?
4.  Родовища яких видів мінеральної сировини здебільшого форму-

ються при екзогенних (гіпергенних) процесах?



РОЗДІЛ 2

РОДОВИЩА КІР ЗВІТРЮВАННЯ

Такі родовища за умовами утворення і місцем ло-
калізації (залягання) генетично й просторово пов’язані винятково 
з корою звітрювання. Її розглядають як самостійну континенталь-
ну геологічну формацію, що розвивається на місці фізичного і 
хімічного руйнування корінних гірських порід. Там з’являються 
новоутворені (екзогенні) породи з особливою текстурою, струк-
турою, мінеральним і хімічним складом, які часто утворюють 
специфічні РКК.

Кори звітрювання складаються з чотирьох видів речовини:  
1) порівняно великих механічних уламків порід (гальки); 2) дріб-
них механічних уламків (піску, мулу); 3) стійких ендогенних міне-
ралів (SiO2, FeTiO3, SnO2 тощо); 4) нестійких ендогенних мінералів 
(піроксенів з Fe2+, амфіболів з Mn2+, польових шпатів, слюд тощо). 
Саме в цьому й полягає суть процесів рудоутворення в екзогенних 
умовах, коли численні ендогенні нестійкі мінерали руйнуються з 
утворенням нових, стійких у гіпергенних (поверхневих) умовах, – 
це оксиди і гідрооксиди, гідросилікати, сульфати, карбонати (Cu, 
Pb, Zn). Однак подальша їхня поведінка неоднакова. Деякі з них 
зовсім нерозчинні в поверхневих водах – це оксиди заліза, алю-
мінію, мангану, інші – легкорозчинні, що мають у своєму складі 
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[SO4]
2–, [CO3]

2–, Cl–, є й змінно розчинні, залежно від окисно-від-
новних умов. Очевидно, що легкорозчинні сполуки виносяться 
за межі кір звітрювання, а нерозчинні і змінно розчинні в них 
нагромаджуються. Зрозуміло також, що на початку руйнування 
гірська порода “бідна” на корисні копалини. З часом, коли є збіг 
дії необхідних чинників, перетворюється на багату руду.

Є два шляхи гіпергенного рудоутворення і нагромадження 
цінних компонентів (рис. 1): 1 – коли нецінні продукти легко роз-
чинні і виносяться приповерхневими водами, а корисні (коли вони 
нерозчинні) залишаються на місці. Так in situ (на місці) форму-
ються залишкові родовища; 2 – навпаки, коли корисні речовини 
хоча б слабко чи вдосталь розчинні, вони інфільтруються і зі змі-
ною pH і Eh відкладаються в нижній частині кори звітрювання, 
а нецінні (нерозчинні) залишаються на місці – тоді формуються 
інфільтраційні родовища.

Рис. 1. Схема поведінки різнорозчинних мінералів
в умовах гіпергенезу (вертикальний переріз)

Саме тому в зоні гіпергенезу трапляються родовища Fe (бурі 
залізняки і мартитові руди), Mn (піролюзит-псиломеланові руди), 
Ni-Co (силікатні руди), Cu-U-V (інфільтраційні руди), Al (латерити, 
бокситові руди), родовища каолінітових, бентонітових, монтмо-
рилонітових глин, бариту, рідкісні і малопоширені елювіальні 
розсипища Cu, P, MgCO3 (магнезиту), тальку.
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За морфологією в корах звітрювання розрізняють чотири гру-
пи РКК:

1) родовища площинної кори звітрювання, продукти якої ніби 
плащом покривають виходи на денну поверхню корінних порід 
(рис. 2). Для неї характерна зональність з поступовим переходом 
до незмінених порід. Розміри таких плащів за потужністю сягають 
n × 10 см – 10 м, за простяганням – від n × 10 м до n × 100 м –  
n × 1 000 м;

Рис. 2. Плащоподібний поклад силікатних руд нікелю (переріз)

3) родовища лінійної кори звітрювання – це жилоподібні 
тіла з глибокою циркуляцією вод, іноді до 1,5–4 км, частіше від  
n × 10 м до 100–200 м (рис. 3);

Рис. 3. Лінійний поклад силікатних руд нікелю (переріз)
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5) приконтактові родовища кори звітрювання або ж кон-
тактово-карстові – це система карстових порожнин, заповнених 
продуктами розкладання ультраосновних порід на контакті з вап-
няками – вони осаджують мінеральну речовину з водних розчинів 
(рис. 4);

6) комбіновані РКК трапляються найчастіше.

Родовища звітрювання мо- 
жуть бути незміненими і пере-
відкладеними під дією сил тя-
жіння, потоків води, однак без 
сортування матеріалу. Бувають 
також перетвореними внаслідок 
інфільтрації розчинів з привне-
сенням чужорідних компонентів 
(Si, Fe, Mn, CaCO3).

Поклади бувають відкри-
тими і похованими, сучасними 
і давніми.

Характерні текстури руд 
покладів – уламкова, землиста, 

сітчаста, метаколоїдна (кіркова), сотова (вилуговування), конкре-
ційна, секреційна. Характерні структури – реліктова, цемента-
ційна, петельчаста, волокниста та ін.

2.1. Фізико-хімічні умови 
утворення кір звітрювання, 
типи й агенти звітрювання

За В. Вернадським, кори звітрювання – це особлива 
термодинамічна оболонка земної кори, яка вирізняється порів-
няно низькою температурою формування (від –60 до +60 °С),  

Рис. 4. Контактово-карстовий тип 
кори звітрювання (переріз)
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низьким тиском (0,1 МПа) і високою активністю O2. Нижня межа 
кори звітрювання визначається глибиною проникнення кисню 
або так званою “кисневою поверхнею”, що дуже близька до рівня 
ґрунтових вод. Середньостатистично її глибина 60–100 м, зрідка 
200 м, а за значної глибинної циркуляції води по розломах іноді 
сягає 1 500–4 000 м.

По суті, процес звітрювання й утворення РКК звітрювання – 
це процес перегрупування ендогенних мінеральних мас (порід і 
руд), які в нових екзогенних умовах стали хімічно нестійкими. Це 
намагання корінних субстратів, які виведені на поверхню, відпо-
відати зміненим фізико-хімічним умовам.

Розрізняють два типи звітрювання: 1) фізичне, що зводиться 
до механічного руйнування породи з розпаданням на окремі мі-
неральні зерна (рис. 5); 2) хімічне – з дезінтеграцією породи чи 
руди на рівні хімічних елементів унаслідок хімічних реакцій чи 
безреакційним шляхом. Ці два процеси тісно пов’язані, оскільки 
саме фізичне звітрювання сприяє розвитку хімічного і навпаки. 
Можна лише казати про перевагу чи головну роль того або іншого 
в певних умовах.

Рис. 5. Поверхневе відшарування порід під дією
фізичного звітрювання (за М. Бредшоу):

1 – відшаровані луски породи;  
2 – дрібні уламки породи і піщані зерна; 3 – тріщини
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До найголовніших агентів фізичного звітрювання належать:
– сезонні і добові коливання температури (середньостатис-

тично від –20 до +20 °С), що спричиняє дезінтеграцію 
мінеральних зерен з різним коефіцієнтом теплового роз-
ширення;

– розширення тріщин під час замерзання H2O, оскільки її 
об’єм внаслідок утворення льоду збільшується на 9–11 %;

– розростання кореневої системи дерев, яка проникає іноді 
(тополя) до глибини 20–40 м;

– діяльність води і снігу та вітру (агенти денудації вище ми 
вже розглядали); лише як приклад дефляції – у Західній 
Австралії видування легких частинок породи (поширилося 
до глибини 60 м!) призвело до появи золоторудних родо-
вищ;

– діяльність людини: викопують величезні кар’єри (глибиною 
до 500 м і більше), проходять глибокі шахти (середні глиби-
ни – 500–1 000 м до 4,2 км – Вітватерсранд), відбувається 
розвідувальне буріння (сотні метрів) на великих територіях, 
розширення різних видів будівництва, створення величез-
них водосховищ, штучних ярів, водо-, нафто- і газопроводів 
тощо. Усе це – негативний антропогенний чинник руйнації 
первинної геологічної матриці, що дає підстави передба-
чати і стверджувати значну роль антропогенного чинника 
фізичного звітрювання.

До головних агентів хімічного звітрювання треба віднести:
– ґрунтові і тріщинні води, що переносять речовини, гідроліз, 

регулювання �� і ��, тобто вони є потужним рудоутворю-�� і ��, тобто вони є потужним рудоутворю- і ��, тобто вони є потужним рудоутворю-��, тобто вони є потужним рудоутворю-, тобто вони є потужним рудоутворю-
вальним середовищем;

– атмосферний кисень (регулятор окисно-відновних реакцій);
– вуглекислота та інші кислоти, зокрема гумусові;
– мікроорганізми, флора і фауна, що редукують вміст O2 і 

надлишково поглинають метали;
– температура середовища, що прискорює хімічні реакції в 

2,5 рази/10° С її підвищення.
Вода, поза сумнівом, – найсуттєвіший агент звітрювання. Її 

діяльність проявляється в:
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– розчиненні, перенесенні і відкладанні хімічних сполук у 
зоні гіпергенезу;

– доставці хімічно активних “агресорів” (O2, CO3
2–, HCO3

–, 
Cl–, SO4

2–) до ділянок руйнування гірських порід;
– регулюванні окисно-відновних і кислотно-лужних власти-

востей середовища;
– розкладанні породоутворювальних мінералів шляхом  

гідратації – приєднання H2O у вигляді гідроксильної (вхо-
дить у решітку OH´), кристалогідратної (твердий роз-
чин), цеолітної (входить у канали кристалічної решітки) та  
адсорбційної групи (сорбування поверхнею мінералу), або 
ж гідролізу – реакції заміщення лугів іоном H+.

Головне джерело ґрунтової води – метеорні води (дощ, сніг, 
іній тощо). Приповерхневі води гідрохімічно зональні, що й визна-
чає поширення рудних тіл у корі звітрювання (рис. 6):

Аналіз схеми показує, що в зоні аерації (або просочування) 
найбільше кисню і діоксиду вуглецю, тому саме тут найактивніше 
руйнуються (розкладаються) мінерали порід. Середня зона сезон-

Рис. 6. Схема-переріз гідрохімічної зональності ґрунтових вод
(за А. Ликошиним зі змінами)
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ного коливання рівня ґрунтових вод є зоною повного насичення з 
активним водообміном, вона лише періодично промивається аеро-
ваними водами; коли рівень ґрунтових вод знижується, у ній уже 
мало O2, зате загальна мінералізація вод вища, у їхньому складі 
домінує HCO3

– і SO4
2–. У нижній зоні сповільненого водообміну і 

повільної міграції води до місць розвантаження (річок) відбуваєть-
ся активне відкладання відповідних металів, оскільки O2 – немає, 
окиснення не відбувається, мінералізація максимальна, за складом 
ґрунтові води з H2S і NaCl (часто з CH4). Отже, у зоні  форму-
ються залишкові родовища, а в зонах  і  – інфільтраційні.

Кисень – головний агент зони аерації з процесів окиснення в 
корі звітрювання. У таких реакціях участь бере O2 атмосфери, O2, 
розчинений у H2O, O2 мінеральних сполук, що розчиняються в H2O 
та O2 при регенерації бактеріями. Як наслідок, закисні (низькова-
лентні) метали найчастіше переходять в окисні (високовалентні) 
слабкорозчинні – Fe2+ → Fe3+, Mn2+ → Mn4+, що спричиняє їхнє 
нагромадження в зоні аерації (Fe2O3, MnO2, Al2O3). Деякі мета-
ли (U, V) добре розчинні і тоді інфільтруються в зону повного 
насичення, де осаджуються іонами HCO3

– і CO3
2– [UO4(CO3)3]

2–. 
Очевидно, що для перших металів властиві залишкові, а для дру-
гих – інфільтраційні родовища.

CO2 теж бере активну участь у цьому процесі шляхом окис-
нення речовини, перетворення силікатів у карбонати і розчинення 
вапняків (n × 10 разів активніше). Інші кислоти різко збільшують 
агресивність вод, серед таких сірчана кислота (H2SO4) та особливо 
органічні гумусові кислоти, що утворилися під час гниття рослин: 
за високої їхньої концентрації звичайно нерухомі Fe2O3 і Al2O3 ви-
носяться за межі кір звітрювання за pH < 4–3, відбувається їхнє 
фотохімічне руйнування і формуються “болотні” оолітові залізні 
руди (Липецький і Тульський залізорудні райони), рис. 7 і 8.

Значно сприяють розкладанню і нагромадженню мінеральної 
речовини мікроорганізми (бактерії). Вони регенерують O2 і CO2, 
концентрують Fe, Mn, V, Al, Cu, Zn, Co, Li, Be та інші елементи. 
Анаеробні бактерії генерують H2SO4, а деякі з них разом з водорос-
тями й мохами безпосередньо розкладають мінерали, поглинаючи 
як їжу Si, Li, P, Mg, Ca.
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Рис. 7. Розгортка шурфа № 56 на
ділянці Липецького родовища

(за Л. Пустоваловим):
1 – вапняки; 2 – глини з 

бурозалізняковими рудами; 3 – 
жеодова руда суцільна; 4 – пісок з 
прошарками залізистого пісковика

Рис. 8. Конкреційні скупчення 
залізних руд на девонських 
вапняках Тульського району  

(за П. Земятченським):
1 – пісок; 2 – пісок з гніздами вохри  

і  руди (бурий залізняк, сидерит);  
3 – глина з вохрою і рудою; 4 – вапняк

Важливу роль у процесі хімічного звітрювання відіграє тем-
пература, яка збільшує ступінь розчинення в H2O агресивних газів 
(O2, CO2 та ін.), прискорює перебіг хімічних реакцій (збільшення 
Т на 10 °С в 2,5 раза) і поліпшує здатність розчинів до вилугову-
вання речовини.

Руйнація гірських порід відбувається стадійно. У першу ста-
дію в умовах лужного середовища з порід виносяться хлориди і 
сульфати �, ��, ��, ��, згодом карбонати і кремнезем та одно-�, ��, ��, ��, згодом карбонати і кремнезем та одно-, ��, ��, ��, згодом карбонати і кремнезем та одно-��, ��, ��, згодом карбонати і кремнезем та одно-, ��, ��, згодом карбонати і кремнезем та одно-��, ��, згодом карбонати і кремнезем та одно-, ��, згодом карбонати і кремнезем та одно-��, згодом карбонати і кремнезем та одно-, згодом карбонати і кремнезем та одно-
часно відбувається гідроліз силікатів з нагромадженням оксидів 
Fe, Mn, Al. У другу стадію кислого середовища з порід виносяться 
гідрооксиди Fe, Mn, Al.

Швидкість розкладання мінералів залежить від конкретних 
умов і структури мінералів, утім спершу розкладаються острівні 
силікати (олівін), кільцеві (піроксени), ланцюжкові (рогова об-
манка), листові (біотит), каркасні (польові шпати).
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Як показав К. Краупскопф (1974), міграція елементів у корі 
звітрювання відбувається у вигляді іонних розчинів, колоїдних 
розчинів (SiO2, Al2O3, Fe2O3, MnO2) і зависей, щоправда, перемі-
щення зовсім локальне.

Поведінку елементів у корі звітрювання визначають їхньою 
рухомістю.

Al – найнерухоміший елемент, через що алюмосилікати на 
місці трансформуються в глинисті мінерали – каолін, галуазит, 
монтморилоніт, що формують різні глини, а також в гідрооксиди 
Al – боксити.

Si – слабкорухомий, рухомість зростає зі збільшенням pH. 
Зазвичай перевідкладається на місці у вигляді кварцу, халцедону, 
опалу (окременіння) та алюмокременистих і ферикременистих 
сполук.

Fe – теж слабкорухомий елемент, фемічні мінерали в цьому 
випадку трансформуються в гідрати, оксиди і гідрооксиди Fe3+. 
Оскільки pH у зоні аерації ~ 5, а глибше – > 5, то його гідрооксиди 
залягають у вигляді залишкових покладів.

Mn – слабкорухомий, Mn2+ → Mn4+, аналогічно �� нагрома-�� нагрома- нагрома-
джується у вигляді гідрооксидів на місці. Ca і Mg доволі рухомі, 
вилуговуються в зоні аерації та відкладаються у вигляді вторин-
них карбонатів у глибших відповідних зонах кори звітрювання. 
Найрухоміші � і Na вилуговуються і виносяться за межі кори 
звітрювання.

2.2. Особливості мінералогічного 
складу кір звітрювання

Зважаючи на стадійно-поступовий тренд форму-
вання подібних кір, у них розрізняють:

– реліктові найстійкіші мінерали вихідних порід: кварц, 
циркон, рутил, ільменіт, магнетит та ін.;
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– мінерали початкової стадії розкладання, що ще зберегли 
первинну структуру, однак гідратно вже перетворені: гідро-
слюди і гідрохлорити;

– аморфні (так звані мутабельні) мінерали, коломорфні 
виділення яких перекристалізовуються: силікагель, вад,  
Fe-гель, опал, халцедон;

– найпоширеніші вторинні мінерали – кінцеві продукти пе-
ретворення гірських порід: Fe (лімоніт, гетит HFeO2 і гід-
рогетит HFeO2×nH2O), Mn (піролюзит Mn4+O2, манганіт 
Mn4+O2×Mn2+(OH)2, псиломелан mMn2+O×Mn4+O2×nH2O), 
Al (діаспор НАlO2, беміт АlO[ОН], гібсит Аl(OН)3), різ-
ні глинисті мінерали (каолініт Al4[Si4O10](OH)8, нонтро-
ніт NaFe2[(Si, Al)4O10](OH)2×nH2O, галуазит Al4[Si4O10]
(OH)8×4H2O, монтморилоніт (Na, Ca)(Al, Mg)2[Si4O10]
(OH)2×nH2O, тальк Mg3[Si4O10](OH)2, серпентин (Mg, 
Fe)6[Si4O10](OH)8, вермикуліт (Mg, Fe2+, Fe3+)3[(Al, Si)4O10]
(OH)2×4H2O), карбонати (доломіт CaMg(CO3)2, араго-
ніт CaCO3, магнезит MgCO3), Ni-Co (асболан m(Co, Ni)
O×Mn4+O2×nH2O, гарнієрит Ni4[Si4O10](OH)4×4H2O,  
ревдинськіт (Ni, Mg)6[Si4O10](OH)8).

2.3. Профіль кори звітрювання

Це поняття не геоморфологічне, а геохімічне. За-
лежно від геохімічних умов розвитку кори, що зумовлені кліматом, 
тектонікою і літологією (петрографією) гірських порід, виникають 
кори різного мінералогічного складу і характеру (профілю).

Для приполярних зон притаманний сіалічний (гідрослюдистий) 
профіль, що формується на початкових стадіях руйнування порід, 
коли відбуваються процеси гідратації силікатів (без виносу Si). 
Типоморфними є гідрослюди, гідрохлорити, монтморилоніт. РКК 
не супроводжується.
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У зоні помірного клімату формується глинистий профіль, коли 
частково виноситься Si, а типоморфними мінералами є каолініт, 
галуазит, нонтроніт – формуються родовища глин (рис. 9).

Рис. 9. Схематичний геологічний переріз кори звітрювання  
Глуховецько-Турбівського району Вінницької області (Україна),  

за Л. Ткачуком і Л. Сонкіним:
1 – кайнозойські відклади; 2–4 – зони кори звітрювання: 2 – каолінітова;  

3 – гідрослюдисто-каолінітова; 4 – дезінтеграції; 5–7 – материнські породи кори 
звітрювання: 5 – бердичівські граніти; 6 – смугасті мігматити;  

7 – граніти апліт-пегматоїдні; 8 – розломи

У субтропічній зоні утворюється латеритний (алітний) про-
філь, у якому відбувається повне руйнування зв’язку Al і ��, суттє-Al і ��, суттє- і ��, суттє-��, суттє-, суттє-
вий винос Si і повне звільнення мінеральної речовини від нього, 
типоморфні мінерали – гідрослюди ��, ��, Al. Цей профіль най-��, ��, Al. Цей профіль най-, ��, Al. Цей профіль най-��, Al. Цей профіль най-, Al. Цей профіль най-Al. Цей профіль най-. Цей профіль най-
багатший і супроводжується унікальними і крупними за запасами 
родовищами лімонітів (рис. 10), Mn (рис. 11), Ni-Co (рис. 12) і 

Рис. 10. Схематичний переріз площинної кори  
звітрювання родовища Нікаро на Кубі (за П. Яковлєвим):

1 – залізисті латерити; 2 – зруденілий звітрілий серпентиніт;  
3 – серпентиніт по перидотиту
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бокситів (рис. 13). Подібні родовища і рудопрояви цих корисних 
копалин відомі й на теренах України, де особливо поширені в її 
центральній частині в межах Українського щита.

Рис. 11. Схематичний геологічний переріз  
Постмасбурзького родовища мангану в ПАР (за Л. Нелом):
1–4 – світа Гамагара (PR3): 1 – головний пласт кварцитів гамагара;  

2 – червоні сланцюваті кварцити; 3 – сірі сланці; 4 – залізисті  
сланці і грубозернисті пісковики, які подекуди містять манганову руду; 

 5 – залізиста манганова руда і манганові сланці;  
6 – доломіти (PR3)

Рис. 12. Схематичний геологічний переріз залишкової  
кори звітрювання кобальтовмісних силікатно-нікелевих родовищ 

площинного типу на Південному Уралі (за О. Глазковським):
1 – суглинки; 2 – строкаті глини; 3 – вохри; 4 – силіцифіковані серпентиніти; 

5 – вилуговані опализовані серпентиніти; 6 – вилуговані карбонатизовані 
серпентиніти; 7 – нонтронітизований елювій серпентинітів
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2.4. Геологічні умови формування 
родовищ корисних копалин кір 
звітрювання

Загалом для утворення таких родовищ сприятливим 
є оптимальний збіг досить різного набору чинників рудоутворення, 
утім усе ж визначальною умовою є одна: у складі гірських порід, 
що підлягають звітрюванню і руйнуванню, хоча б у малій кількості 
мають бути елементи змінної валентності, здатні концентруватися 

Рис. 13. Геологічний переріз Високопільського родовища бокситів у
Середньому Придніпров’ї (за Ю. Басом):

1 – боксити з реліктовою текстурою амфіболітів (зона латеритів); 2 – строкаті, 
червонозабарвлені каолініти; 3 – глини монтморилонітові, гідрослюдисті, 
гідратовані амфіболіти, сланці; 4 – амфіболіти, хлорит-амфіболові породи;  

5 – граніти і мігматити; 6 – кристалічні сланці; 7 – палеоген-неоген-четвертинні 
відклади, які перекривають латерити-боксити
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в зоні гіпергенезу (головно, ��, ��, ��, �, �). А вже згодом пови-��, ��, ��, �, �). А вже згодом пови-, ��, ��, �, �). А вже згодом пови-��, ��, �, �). А вже згодом пови-, ��, �, �). А вже згодом пови-��, �, �). А вже згодом пови-, �, �). А вже згодом пови-�, �). А вже згодом пови-, �). А вже згодом пови-�). А вже згодом пови-). А вже згодом пови-
нні бути відповідними кліматичні умови, що сприяють фізичному 
й, особливо, хімічному звітрюванню, рельєф місцевості і гідро-
геологічний режим, сприятливі для нагромадження, а не зносу ко-
рисних продуктів руйнування корінних порід, порівняно тривалий 
час перебігу процесів звітрювання (визначає масштабність запасів) 
і тектонічний режим, що сприяє розвитку процесів на глибину і 
збереженню покладів у наступні геологічні періоди (епохи).

Розглянемо детальніше роль кожного з чинників формування 
РКК кір звітрювання.

Як ми вже зазначали, визначальним є геолого-петрохімічний 
чинник, який найефективніше реалізується в ультраосновних (офі-
олітових) поясах геосинклінально-складчастих областей, кислих 
зонах центральних геоантиклінальних піднять і лужних областях 
тектоно-магматичної активізації раніше консолідованих геотекто-
нічних структур.

Серед магматичних порід найінтенсивніше руйнуються уль-
траосновні й основні породи – так звані гіпербазити (перидотити, 
дуніти), зазвичай серпентинізовані, тому що в їхньому складі пе-
реважають фемічні мінерали з Fe2+, Mn2+, V3+, що розкладаються 
раніше інших і формують потужні кори звітрювання. За сприят-
ливого збігу різних чинників у верхній частині кори залягають 
залишкові родовища Fe і Mn, силікатні руди Ni і Co (Буриктальське 
на Південному Уралі, Клінтон у США).

Такі лужні породи, як лужні сієніти, нефелінові сієніти, сі-
єніти і лужні пегматити, у яких переважають алюмосилікати 
часто з акцесорним цирконом ZrSiO4, є вихідною матрицею для 
формування родовищ залишкових бокситів-латеритів (США, шт. 
Арканзас; Гвінея, Африка, рис. 14), елювіальних родовищ цир-
конію (Посус-де-Кальдас у Бразилії). У кислих породах, як-от 
граніти, гранодіорити, гранітогнейси і гнейси, такі кори форму-
ються значно повільніше і тривалий час. По них розвиваються 
залишкові родовища різноманітних глин, іноді латеритних бок-
ситів, правда низькосортних з невеликим кременистим модулем 

≥ 2,6 (Україна).
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Метаморфічні залізисті кварцити і джеспіліти в корах звітрюван-
ня дають багаті мартитові руди (де Fe3O4 → Fe2O3) – родовища Криво-
го Рогу, Курська магнітна аномалія (КМА), Верхнього Озера (США).

Нарешті, осадові (��-��-вмісні) карбонатні породи (сидери-��-��-вмісні) карбонатні породи (сидери--��-вмісні) карбонатні породи (сидери-��-вмісні) карбонатні породи (сидери--вмісні) карбонатні породи (сидери-
тово-магнезитові вапняки) у корі звітрювання дають гідрооксидні 
руди �� і �� (Більбао в Іспанії) або ж лімонітові руди �� (Бакаль-�� і �� (Більбао в Іспанії) або ж лімонітові руди �� (Бакаль- і �� (Більбао в Іспанії) або ж лімонітові руди �� (Бакаль-�� (Більбао в Іспанії) або ж лімонітові руди �� (Бакаль- (Більбао в Іспанії) або ж лімонітові руди �� (Бакаль-�� (Бакаль- (Бакаль-
ське на Південному Уралі, рис. 15).

Рис. 14. Схематичний геологічний переріз родовища Боке в Гвінеї
(за М. Дубовською і Б. Одокієм):

1 – структурні боксити; 2 – уламкові боксити; 3 – аліти, каолінові глини;  
4 – граптолітові сланці та інші теригенні породи ордовицького віку

Рис. 15. Поперечний переріз однієї з ділянок  
Бакальського родовища (за М. Старостіною):

1 – вапняки; 2 – доломіти; 3 – сидеритові руди; 4 – бурозалізнякові руди;  
5 – сланці; 6 – кварцити; 7 – діабази; 8 – розлом; 9 – свердловини та їхні номери
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Головними показниками кліматичних умов формування кір 
звітрювання є два чинники: режим температури повітря і ґрунту 
та режим вологості (тобто кількість і тип атмосферних опадів). 
Збіг саме цих двох показників у різних кліматичних зонах визначає 
переважаючий тип звітрювання (фізичний чи хімічний) і склад та 
глибину (потужність) кори звітрювання.

До несприятливих кліматичних зон щодо формування кір зві-
трювання треба віднести такі:

– де низька температура та багато твердої води – льоду (це 
арктичні і приполярні області) з так званим нівальним клі-
матом, що не сприяє утворенню кір звітрювання взагалі;

– зони з помірною і мінливою температурою з різкоконти-
нентальним або бореальним кліматом – у них переважає 
фізичне звітрювання, хімічне – дуже редуковане, тому тут 
можуть виникати елювіально-делювіальні розсипища.

Зони з високою, а не мінливою температурою (пустелі, арид-
ний клімат) винятково сприятливі фізичному звітрюванню та фор-
муванню розсипищ.

До сприятливих кліматичних умов, у яких роль хімічного 
звітрювання зумовлює формування потужних кір звітрювання, 
а подекуди й крупних родовищ, треба віднести зони з вологим 
та спекотним кліматом тропіків і субтропіків (гумідний клімат).

Це забезпечується значною стабільністю режиму високої 
температури, інтенсивно-ритмічним випаданням дощу і багатим 
рослинним світом як джерела агентів звітрювання – O2, CO2 і 
гумусових кислот. Треба пам’ятати, що поширення таких зон в 
історії Землі неодноразово змінювалося.

Дуже показово і предметно залежність розвитку кір звітрю-
вання від кліматичних умов, особливо від температури повітря і 
ґрунту та кількості води, демонструє схема (рис. 16) регіональної 
кліматичної зональності нашої планети (за М. Страховим, 1962).

Геоморфологічний чинник під час формування кір звітрюван-
ня реалізується в двох важливих аспектах – сприяє формуванню 
різнопотужної зони окиснення і різнообмеженому руйнуванню 
кір звітрювання.
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Несприятливий рельєф – це різко розчленований гірський ре-
льєф, де хімічне розкладання випереджується фізичним руйнуван-
ням і зносом матеріалу (рис. 17, а). Не ліпше процеси формування 
кір звітрювання відбуваються в умовах згладженого (рівнинного) 
рельєфу, у якому за високого рівня ґрунтових вод зона аерації дуже 
мала (малопотужна), неглибока (рис. 17, б).

Найоптимальнішим рельєфом є помірно розчленований ре-
льєф (легке горбогір’я з глибокими врізами та “столовими” еле-
ментами будови, наприклад, плато Патіль у Гірському Криму (рис. 
17, в). Це забезпечує слабкий зніс матеріалу (< 2–4°) за значної 
зони аерації.

Гідрогеологічний режим зони аерації (для залишкових РКК, 
що формуються в цій зоні – режим просочування) несприятливий 
для формування кір звітрювання, коли є проміжні водотриви, які 

Рис. 17. Стадії збереження (а), руйнування (б) і оптимальної денудації (в)
кір звітрювання в процесі вирівнювання рельєфу:

1 – поверхня рельєфу; 2 – те саме, однак зруйнована денудацією;  
3 – корінні породи; 4 – делювій; 5 – кора звітрювання
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ускладнюють просочування. Натомість вірогідна висока порис-
тість (кавернозність), що надто прискорює процес фільтрації та 
тим самим скорочує ефект вилуговування корисних речовин, теж 
не сприяє її формуванню. Потрібна оптимальна пористість та 
тріщинуватість порід, щоб забезпечити доволі легке всмоктування 
води та її порівняно уповільнене, утім рівномірне просочування. 
Важливим є поступове піднімання площі формування кір звітрю-
вання та синхронне заглиблення річкової долини – тоді рівень 
ґрунтових вод опускається (знижується), а зона просочування 
зростає, що забезпечує високу вірогідність розвитку кір звітрю-
вання з глибиною (рис. 18).

Час формування кір 
звітрювання і пов’язаних 
з ними родовищ теж дуже 
важливий, – чим він три-
валіший, тим ліпше, 
оскільки повніше відбу-
вається процес хімічно-
го розкладання, однак не 
менше, ніж n × 100 років. 
У тропіках цей процес 
у 20–40 разів швидший, 
аніж у помірно вологому 
кліматі, а в давні епохи 
він швидший, аніж зараз 
(тоді в атмосфері було 
значно більше �O2).

За В. Петровим, кора 
потужністю 100 м форму-

ється 1 млн років. До прикладу, силікатні руди Ni формувалися 
15–20 млн років.

Велику роль і значення, як ми бачимо, завжди має рельєф, 
адже на позитивних його формах винятково формується так звана 
автоморфна кора звітрювання (елювій) повністю за допомогою 
ресурсів вихідної породи, натомість у його пониженнях утворю-
ється гідроморфна кора. Між їхнім складом завжди є зв’язок, що 
має назву геохімічного спряження. Класичним прикладом такого 

Рис. 18. Синхронізація тектонічного 
підняття і заглиблення рівня  

ґрунтових вод
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взаємозв’язку є, зокрема, викопні кори різного віку. Через те, що 
верхні горизонти кір звітрювання складені глинистими мінера-
лами, верхня їхня частина легко руйнується. Збереженню давніх 
глинистих кір сприяє їхнє перекриття пізнішими гідроморфними 
корами, особливо так званими латеритними панцирами (рис. 19).

Нарешті, геотектонічний режим району, де формуються кори 
звітрювання і родовища, відіграє двояку роль: з одного боку, зу-
мовлює розвиток кір звітрювання, з другого, – її збереження. Спри-
ятливим він є, коли в наявності дорудні тектонічні зони (розломи, 
тріщинуватість, інші диз’юнктивні деформації), – це визначає 
шляхи і можливості руху поверхневих вод з глибиною. Позитив-
ними також є синрудні висхідні рухи ділянки, що поглиблює кору 
звітрювання і формує її морфологію (рис. 20, а). Несприятливим 
є післярудні рухи висхідного і низхідного типу – саме вони від-
повідають за збереження кір звітрювання і родовищ. За таких 
блокових переміщень є три випадки (рис. 20, б): глибоко поховані 
кори звітрювання, розмиті та оптимально збережені.

Рис. 19. Положення латеритних панцирів  
у рельєфі Уганди (за В. Добровольським):

1 – латеритні панцирі декількох рівнів (А, В, С); 2 – червоноколірні покривні 
відклади, які залягають на еродованій поверхні давньої кори звітрювання;  
3 – гідрослюдистий; 4 – каоліновий горизонти давньої кори звітрювання;  

5 – породи кристалічної основи Східно-Африканського підняття;  
6 – алювіальні відклади
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2.5. Головні родовища кори 
звітрювання

Родовища кір звітрювання традиційно поділяють 
на два класи: залишкові та інфільтраційні. Однак сюди ще треба 
зачислити своєрідні родовища зони окиснення первинних суль-
фідних родовищ, які можна позиціонувати як комбінований (за-
лишково-інфільтраційний) клас.

Рис. 20. Вплив тектонічних рухів на формування і збереження 
рудоносних кір звітрювання

2.5.1. Залишкові родовища

Це родовища “латеритних” кір звітрювання, що розташовані 
на місці руйнування корінних (материнських) гірських порід у зоні 
їхньої аерації (просочування) і складені важкорозчинними оксида-
ми, гідрооксидами і гідросилікатами. Здебільшого це концентрація 
залишкових продуктів звітрювання, лише частково збагачених 
накладеною інфільтрацією.

До цих родовищ належать:
– великі промислові родовища водносилікатних Ni-Co руд 

(гарнієрит-асболанового складу);
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– на ультраосновних та основних породах лімонітові й ман-
ганові поклади;

– на лужних і кислих породах моногідратні бокситові (НАlO2 
+ АlO[ОН]) і каолінітові Al4[Si4O10](OH)8 поклади;

– другорядні родовища магнезиту MgCO3 і порошкоподібного 
тальку;

– родовища зони окиснення первинних сульфідних руд (бари-
ту, англезиту, ванадиніту, вульфеніту, промислово особливо 
важливих мідних покладів зони “вторинного сульфідного 
збагачення”);

– помилково діагностовані як елювіальні розсипища залиш-
кові родовища циркону, кіноварі, самородного золота, хро-
мітів, каситериту та ін.

Родовища водносилікатних Ni і Ni-Co руд формуються в умо-
вах тропічного і субтропічного клімату внаслідок латеритного зві-
трювання ультраосновних (дуніти, перидотити) серпентинізованих 
порід. Потужність покладів сягає 60 м, деінде навіть 160–180 м.  
Ni і Co, наявні в олівіні й ортопіроксені ультраосновних порід, 
концентруються в гарнієриті (Ni, ��)4[Si4O10](OH)4×4H2O, ревдин-, ревдин-
ськіті (Ni, Mg)6[Si4O10](OH)8, непуїті (кристалічна форма ревдин-
ськіту) 12NiO×3SiO2×2H2O та асболані (Co-псиломелані) m(Co, 
Ni)O×Mn4+O2×nH2O. Залягають у вигляді площинних покладів, 
іноді лінійних або ж контактово-карстових. Зональні (зверху вниз), 
рис. 21.

До такого типу родовищ треба зачислити родовища Південно-
го Уралу – Буриктал, Уфалей, Липівське (карст), Кемпірсайське; 
величезні – Нової Каледонії (рис. 22), Куби, Мадагаскару, США 
(Клінтон).

Родовища бурих залізняків формуються за аналогічних кліма-
тичних умов латеритного звітрювання, поклади мають пластову, 
іноді лінійну форму. Складені гідрооксидами �� (гетитом, гідро-
гетитом, гідрогематитом – лімонітом) та вторинними мінералами 
Mn, Ni, Co, V, Cr, Ti (природні леговані руди). Зональні (рис. 23), 
зверху вниз: зона вохр–окременілих серпентинітів–карбонатизо-
ваних серпентинітів–слабкорозкладених серпентинітів–ультраос-
новна й основна матриця.
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Промислові родовища Єлизаветинське, Аккерманівське  
(рис. 24), Орсько-Цілиноградське (Південний Урал), Малкінське 
(Північний Урал), величезні за запасами РКК Куби, США, Західної 
Африки, Індонезії, Філіппін, Гвінеї.

До великих РКК кір звітрювання належить дуже відоме залізо-
рудне родовище КМА: воно є верхньою найбагатшою частиною 
давньої палеозойської кори звітрювання нижньопротерозойських 
магнетитовмісних кварцитів – джеспілітів. Унаслідок гіпергенних 
процесів ��O2 (кремнезем) був вилугований, магнетит (��2+Fe2

3+O4) 
окиснений, у верхньому горизонті утворилися багаті гематитові 
(Fe2O3) руди (рис. 25).

Родовища мангану формуються в субтропічному кліматі вна-
слідок звітрювання Mn-вмісних серпентинітів, вапняків, яшм, 

Рис. 21. Вертикальна зональність залишкових покладів Ni і Co
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Рис. 22. Геологічний переріз родовищ Нової Каледонії (за В. Обручевим):
1 – серпентиніти; 2 – вохри; 3 – брекчії серпентинітів; 4 – кірки асболану на 

серпентинітах; 5 – нечистий гарнієрит; 6 – вохри з вмістом 4–5 % Ni;  
7 – конкреції асболану в нижніх горизонтах вохр

Рис. 23. Вертикальна зональність залишкових покладів Fe



32
М. М. Павлунь, О. В. Гайовський

Рис. 24. Геологічний переріз Аккерманівського  
родовища на Південному Уралі (за Д. Ульяновим та ін.):

1 – зона Ni-Co-носних вохр й окременіння; 2 – тектонічні брекчії; 3 – рудні 
брекчії; 4 – магнезитова зона; 5 – щільні серпентиніти; 6 – розривні порушення

туфів та окисненні Mn2+ до Mn4+, звідси вертикальна мінералогіч-
на зональність (знизу вверх), рис. 26: карбонати Mn (родохрозит 
MnCO3), силікати Mn (родоніт MnSiO3) й оксиди Mn (брауніт 
Mn2

3+O3, гаусманіт Mn2+Mn2
3+O4, піролюзит Mn4+O2 і псиломелан 

mMn2+O×Mn4+O2×nH2O) – це так звані сажисті руди (вади). Про-) – це так звані сажисті руди (вади). Про-
мислові родовища Середнього і Південного Уралу, Куби, Індії, 
Африки, Бразилії, Австралії.

Родовища бокситів формуються в аналогічному волого-
му кліматі тропіків і субтропіків за латеритного звітрювання  
Al-вмісних порід – лужних сієнітів і нефелінових сієнітів, гранітів 
і гранодіоритів, гнейсів і кристалосланців. Мінеральний склад 
покладів – діаспор НАlO2, беміт АlO[ОН], гібсит Аl(OН)3, що зна-
ходяться в асоціації з каолінітом, галуазитом, монтморилонітом, 
інколи з кварцом, опалом (звідси кремнієвий модуль), апатитом, 
карбонатами.
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Текстура руд пухка, землиста, кавернозна, уламкова, оолітова. 
Розрізняють два морфологічні типи покладів бокситів: 1) пло-
щинні (латеритні), що плащоподібно покривають вихідні породи  

Рис. 25. Схематичний переріз ділянки КМА (за В. Рахмановим):
1 – четвертинні відклади; 2 – мезокайнозойські відклади;  

3 – перевідкладені продукти звітрювання; 4 – гематитовий горизонт  
кори звітрювання; 5 – горизонт окиснених залізистих кварцитів;  

6 – вихідні породи (залізисті кварцити)

Рис. 26. Геологічний переріз манганової кори звітрювання родовища
Великий Ктай у Центральному Казахстані (за Б. Михайловим):

1 – суглинки і супіски; 2 – вилуговані вуглисті вапняки; 3 – зеленкувато-сірі 
глинисті вапняки (а) та їхня кора звітрювання у вигляді опокоподібних порід 

(б); 4 – строкаті вапняки (а) та їхня кора звітрювання (б); 5 – червонозабарвлені 
хвилясто-шаруваті вапняки (а) та їхня кора звітрювання (б); 6 – яшми залізисті;  
7 – родохрозит-гаусманіт-браунітова руда; 8 – піролюзит-псиломеланова руда;  

9 – габро-діабази і габро-діорити (а) та їхня кора звітрювання (б);  
10 – нижня межа кори звітрювання
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(рис. 27) у Бразилії (Мінас-Жерайс), Гвінеї (Лос-Айленд), США 
(Арканзас), Індії (Малабарське узбережжя), Індонезії; 2) карстові 
або ж terra rossa (червона земля) – “кармани” серед вилугованих 
вапняків на контакті з гранітами (рис. 28). До цих родовищ треба 
зачислити багато об’єктів в Іспанії, Франції, Греції. Туреччині, 
Югославії, Угорщині, Румунії, США, Африки, Індії, Індонезії, 
Єнісейському кряжі (Росія).

Другорядні залишково-інфільтраційні родовища магнезиту 
і тальку формуються за умов помірного і субтропічного клімату 
внаслідок гідролітичного звітрювання серпентинітів та інших 
ультраосновних порід (так звана кора салітово-гідрослюдистого 
профілю). Поклади магнезиту ���O3 формуються за дії на сер-формуються за дії на сер-
пентин вуглекислотних розчинів:

Mg3[Si2O5](OH)4 + 2�2O + 3�O2 = ���O3 + 2��O2 + 4�2O.
     магнезит

Рис. 27. Залягання бокситоносних латеритів  
на Малабарському узбережжі Індії (за Г. Лейком): 1 – гнейси; 2 – боксити

Рис. 28. Карстовий тип бокситів



35
ГЕОЛОГІЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН          

Щодо тальку, то він виникає за дії на серпентин кремнекислих 
розчинів:

Mg3[Si2O5](OH)4 + 2SiO2 = ��3[Si4O10](OH)2 + H2O.
            тальк

Такі родовища відомі на Південному Уралі (Халіловське), 
Казахстані, Кубі, Індії, Південній Африці, Греції (MgCO3), Єні-
сейському кряжі (тальк, Киргитейське), рис. 29.

Нарешті, так звані залишкові родовища апатиту форму-
ються за звітрювання вапняків, що містять дуже малі кількос-
ті Ca5[PO4]3(�, �l, O�) за кількома варіантами: в умовах помір-�, �l, O�) за кількома варіантами: в умовах помір-, �l, O�) за кількома варіантами: в умовах помір-�l, O�) за кількома варіантами: в умовах помір-, O�) за кількома варіантами: в умовах помір-O�) за кількома варіантами: в умовах помір-) за кількома варіантами: в умовах помір-

Рис. 29. Схематичний вертикальний переріз  
Киргитейського родовища тальку (за А. Кириченко):

1 – глинисті сланці; 2 – хлоритові сланці; 3 – доломіти; 4 – щільні талькіти;  
5 – кварцити; 6 – елювіальні порошковаті талькіти; 7 – боксити; 8 – маршаліти; 

9 – глини; 10 – делювіальні глини; 11 – брекчійовані породи; 12 – тектонічні 
порушення; 13 – нижня межа кори звітрювання
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ного клімату холодна H2O розчиняє апатит у співвідношенні  
P2O5:CaO = 1:100, у карстових пустотах нагромаджується глина +  
апатит (вміст його сягає 26–33 %), а в тропічному кліматі вже 
тепла вода + гумусові кислоти розчиняють апатит, який пере-
відкладається у вигляді прожилків у нижніх пластах вапняків  
(рис. 30). Відомі родовища США (Теннессі, Флорида), Бельгії 
(Льєж, Берген), Росії (Східні Саяни).

Рис. 30. Схема утворення апатитових родовищ  
звітрювання (США), за П. Татаріновим:

1 – ґрунтово-рослинний шар; 2 – вапняки; 3 – прошарок глини; 4 – апатит

Родовища бариту BaSO4, самородного золота, каситериту 
SnO2, англезиту PbSO4, деяких рідкісних земель теж представле-
ні нагромадженням продуктів звітрювання в карстових пустотах 
вапнякових товщ (рис. 31): BaSO4 (США, Міссурі), A� (Австра-A� (Австра- (Австра-
лія, Калгурлі; Якутія), SnO2 (Індонезія), PbSO4 (Центральний Ка-
захстан, Акжал), рідкісних земель, зокрема ортиту (Ca, Ce, Th)2 
(Al, Fe2+, Fe3+)3[Si3O12](O, OH) – Бразилія (кора звітрювання  
сієнітів).
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2.5.2. Інфільтраційні родовища

До них також належать родовища латеритних кір звітрювання, 
що формуються шляхом вилуговування новоутворених мінеральних 
сполук з одних порід у зоні аерації і перевідкладання в інших не-
подалік, у зоні повного насичення, тобто нижче рівня ґрунтових 
вод в умовах відновного середовища.

Вони дуже близькі до залишкових родовищ кір звітрюван-
ня, утім відрізняються хіба тим, що джерело рудної речовини 
знаходиться в межах рудовмісної товщі. Геохімічно це можна 
зобразити схемою інверсії оксидно-відновної ситуації середо-

вища: . Перенесення елементів відбуваєть- Перенесення елементів відбуваєть-

ся у вигляді карбонатних, гумідних і сульфатних комплексів, а  
відкладання речовини відбувається унаслідок розпаду комплексних 
сполук, катіонного обміну з вмісними породами і сорбції елементів 
мінералами вмісних порід.

Рис. 31. Залишкове родовище золота у карстових пустотах  
(Якутія), за Ю. Масловим:

1 – вапняки (Є1). Уламково-бриловий матеріал (J): 2 – пісковиків;  
3 – конгломератів; 4 – пісок, як наслідок, руйнування пісковиків; 5 – кварцова 

сипучка; 6 – уламки кварц-гематитової руди. Глини: 7 – бурі, як продукт 
звітрювання порід юри; 8 – строкаті, як продукт звітрювання відкладів кембрію; 

9 – з реліктовою шаруватістю вапняків; 10 – уламково-бриловий матеріал 
окварцьованих вапняків кембрію; 11 – контур промислової золоторудної 

мінералізації; 12 – ґрунтово-рослинний шар
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Відтак, вирішальне значення тут мають геохімічні бар’єри, 
тобто зони (ділянки) різкої зміни “механічних” або фізико-хімічних 
умов міграції компонентів.

Відповідно, розрізняють два типи геохімічних бар’єрів:
– “механічні”, що пов’язані з “уповільненням” руху ґрунто-

вих вод;
– важливіші фізико-хімічні, що пов’язані з різкою зміною 

�� і �� середовища: �� залежить від ґрунтових вод і роз- і �� середовища: �� залежить від ґрунтових вод і роз-�� середовища: �� залежить від ґрунтових вод і роз- середовища: �� залежить від ґрунтових вод і роз-�� залежить від ґрунтових вод і роз- залежить від ґрунтових вод і роз-
чиненого CaCO3, Eh – від вмісту рослинних решток. Отже, 
окисно-відновні реакції особливо важливі для хімічних 
елементів з перемінною валентністю, наприклад:

нерозчинний → розчинний → нерозчинний
U4+  →  U6+  →  U4+ 

[UO]2+ або [UO2(CO3)2]2– →UO2 (уранініт) 

V3+ →  V4+  → V3+ (KV2[AlSi3O10](OH)2) – роскоеліт 

Cu1+ →Cu2+ → Cu1+ – коли: 

ƒ(Eh)Cu1+ 

 

ƒ(pH)Cu2+ 
 

 А тепер перейдемо до характеристики генотипних РКК. Най-
показовішими у цьому контексті є родовища урану. По-перше, 
тому, що вони найважливіші в промисловому відношенні. По-
друге, у зоні звітрених порід нерозчинний U4+ добре переходить 
у розчинний шестивалентний U6+. Ефективно переноситься у ви-
гляді:

– [UO2SO4]
0 – під час руйнування зон сульфідизації і суль-

фідних родовищ, особливо рухомий у кисневих умовах;
– гумідно-уранових комплексів – менше рухомий, однак у 

широкому діапазоні pH – від слабкокислих до слабколужних:

–  в лужних умовах за високого пар-
ціального тиску CO2.
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Отже, у випадках кислих ураноносних розчинів (з UO2SO4 і 
гумідними кислотами) мінерали урану не виносяться за межі зони 
окиснення, а за нейтралізації ґрунтовими водами відкладаються з 
гідрооксидами Fe (по суті, це залишкові руди урану). Однак луж-
ні ураноносні розчини (карбонатні комплекси) виносять сполуки 
урану за межі зони окиснення, їх не осаджують ні лужні води, ні 
товщі вапняків: так мігрує більша частина урану на великі віддалі 
і формує великі власне інфільтраційні родовища.

До головних чинників утворення ураноносних родовищ треба 
зачислити:

– наявність джерела вилуговування урану (різні рудні родо-
вища або розсіяна непромислова мінералізація порід);

– вільна циркуляція ґрунтових вод у пористих і тріщинуватих 
породах;

– наявність геохімічного бар’єру (рис. 32).

Рис. 32. Різні типи геохімічних бар’єрів під час формування 
інфільтраційних родовищ (за В. Смірновим):

1 – на зміні окисно-відновних умов; 2 – на зміні кислотно-лужних (pH–Eh) умов, 
де формуються карбонати міді (малахіт, азурит) і рудні поклади, що складені 

смітсонітом ZnCO3 і церуситом PbCO3; 3 – на зміні окисно-відновних умов, коли 
формуються поклади урано-ванадієвих руд
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Причинами кристалізації мінералів урану є:
– нейтралізація кислих сульфатних розчинів;
– взаємодія з карбонатами (CO3

2–), фосфатами (PO4
3–), ва-

надатами (VO4
3–), арсенатами (AsO4

3–), сорбція колоїдами 
гідрооксидів Fe, Si, органічних сполук.

Так формуються залишкові родовища. Коли ж відбувається вза-
ємодія з сильними відновниками – високовалентними сполуками 
чи органічними рештками, тоді формуються власне інфільтраційні 
родовища U. Отже, головний чинник утворення інфільтраційних 
родовищ урану – різка зміна окисних умов середовища на відновні 
(тобто, +Eh → –Eh). Класичним прикладом і графічно-геохімічною 
ілюстрацією цього процесу є рис. 33.

Рис. 33. Схема мінералого-геохімічної зональності інфільтраційного
уранового покладу (за М. Каширцевою):

1 – глини; 2 – піски і пісковики; 3 – четвертинні відклади;  
4 – зона поверхневого окиснення; 5–7 – зона пластового окиснення: 5 – підзона 
повного окиснення; 6 – підзона з точковим окисненням; 7 – підзона неповного 

окиснення; 8–10 – зона нагромадження урану: 8 – підзона сірих слабкозруденілих 
порід; 9 – підзона чорних руд; 10 – підзона сірих руд; 11 – ореол підвищених 

концентрацій урану; 12 – рівень ґрунтових вод. Межі поширення зон:  
13 – поверхневого окиснення; 14 – пластового окиснення
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Відновні умови у таких випадках створюються:
– за міжпластового зменшення оксидного потенціалу з гли-

биною;
– унаслідок взаємодії з рослинними рештками, вугільними 

пластами, бітумами нафтового походження.
Відповідно, розрізняють три типи інфільтраційних родовищ 

урану:
– у тріщинах гірських порід (пісковики, конгломерати) – Ві-

тватерсранд, Блек-Хілс тощо, в тім числі знамениті уранові 
родовища плато Колорадо в США, де руди власне U, Cu-U, 
V-U (рис. 34);

Рис. 34. Форми уранових рудних тіл, що приурочені 
 до пісковиків давнього русла річки на інфільтраційному родовищі 

Монумент Валлі, плато Колорадо (за П. Керру):
1 – конгломерати; 2 – аргіліти; 3 – пісковики;  

4 – скам’янілі рослинні рештки; 5 – ванадієво-уранова руда

– у вугільних пластах (здебільшого в лігнітах, бо метаморфі- 
зовані антрацити непродуктивні) – Гранс-Лагуна (США, 
Колорадо), рис. 35;

– у бітумінозних породах (асфальтитах, якими просякнуті 
пісковики, аркози, туфи, вапняки) – Амброзія Лейк (США, 
шт. Нью-Мексико), рис. 36.
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Рис. 35. Схема геологічної будови уранового інфільтраційного  
родовища у вугіллі (переріз), за В. Смірновим:

1 – кристалічні породи докембрійського фундаменту; 2 – грубозернисті пісковики; 
3 – глини; 4 – пласти бурого вугілля; 5 – лінзи уранової руди

Рис. 36. Деталізований переріз ділянки уранового родовища  
Амброзія Лейк у США (за Л. Хільпертом і Р. Менчом):

1 – строкаті (зелені, червоні, сірі, білі) сланці з лінзами пісковиків й алевритів 
(горизонт Браші Бейсін); 2 – слабкозцементовані аркозові пісковики, подекуди 
крупнозернисті, з поодинокими прошарками і лінзами конгломератів з косою 

шаруватістю, у верхній частині з бентонітовими сланцями (ураноносний горизонт 
Вестуотер); 3 – товща перешарування сланців, аргілітів і слабкозцементованих, 

головно, червоних пісковиків (горизонт Рікепчер);  
4 – пласто- і лінзоподібні рудні тіла
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За формою рудні тіла на таких родовищах формують пласто-, 
лінзо- і стрічкоподібні, гніздові кільцеві (“роли” в Колорадо) покла-
ди. Мінеральний склад руд належить до уранової смолки, уранової 
черні, роскоеліту-нонтроніту, тюямуніту Ca(UO2)2[PO4]2×8H2O, 
отеніту, торберніту Cu(UO2)2[PO4]2×12H2O.

Нині є три головні гіпотези утворення промислових уранових 
родовищ:

– сингенетично-осадова, відповідно до якої наявне згідне з 
напластуванням порід залягання рудних покладів, очевид-
ний зв’язок з рослинними рештками;

– первинно-гідротермальна, коли рудні поклади залягають 
незгідно, температура формування 80–120 °С, тиск – до 
15–20 МПа;

– інфільтраційна, коли має місце поєднання син- й епігене-
тичних рудних тіл, їхній зв’язок з каналом циркуляції, бага-
тостадійність – зруденіння певного віку (за радіологічними 
визначеннями) залягає в породах різного віку (P2–T2).

Такий різний погляд на генезис пояснюють існуванням інфіль-
траційних родовищ, що сформувалися або ґрунтовими водами не-
глибокої циркуляції, або ж тріщинно-пластовими водами глибокої 
циркуляції. Саме останні набувають ознак гідротерм, формуючи 
ніби гідротермальні родовища плато Колорадо.

Серед родовищ міді цього класу відомі комплексні Cu–V–U 
типу плато Колорадо, про які вже згадували, та відомі інфільтра-
ційні родовища типу мідистих пісковиків. Останні залягають у 
строкатих (червоних, зелених) осадових товщах – пісковиках, 
мергелях, алевролітах й аргілітах у вигляді пластових покладів, 
розсіяної мінералізації та дрібних гнізд. Первинний мінеральний 
склад у вигляді халькопіриту CuFeS2, халькозину Cu2S, борніту 
Cu5FeS4, ковеліну ���, самородної міді, піриту, марказиту, гале-���, самородної міді, піриту, марказиту, гале-, самородної міді, піриту, марказиту, гале-
ніту. Зі зміною первинних виникають вторинні мінерали (окис-
нені), як-от: куприт Сu2О, тенорит С�О, малахіт С�СО3×С�(ОН)2, 
азурит 2С�СО3×С�(ОН)2, брошантит ���O4×3��(O�)2, хризокола 
С���O3×nН2O.

За гіпотезами утворення розрізняють сингенетично-осадові 
родовища в умовах H2S-зараження та інфільтраційні (з наступним 
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окисненням і перевідкладанням). Подібні родовища поширені в 
США (Уайт-Пайн та ін.), відомі в Болівії (Корокоро), Чилі (Екс-
отіка), Киргизстані (Наукат) та наявні в смузі мідерудопроявів 
завширшки ~ 100 км уздовж західного схилу Уралу у відкладах 
пермської світи. Загальне практичне значення інфільтраційних 
родовищ мідистих пісковиків обмежене.

Родовища заліза теж незначні. Серед прикладів треба назвати 
Алапаївське родовище, сформоване унаслідок взаємодії ґрунтових 
залізистих вод з вапняками, де верхні горизонти складені гідро-
оксидами заліза, а нижні – сидеритом (рис. 37).

Рис. 37. Геологічний переріз однієї з ділянок Алапаївського залізорудного
родовища на східному схилі Середнього Уралу (за Б. Кротовим):

1 – сучасні відклади (Q); 2 – піски і глини (MZ); 3 – товща білих уламкових 
делювіально-пролювіальних відкладів (MZ); 4 – залізна руда; 5 – глини;  

6 – вапняки (C)

2.5.3. Поверхневі зміни сульфідних 
родовищ у зоні гіпергенезу  
та їх наслідки

Вище йшлося винятково про процеси звітрювання лише 
гірських порід і формування родовищ звітрювання як продук-
тів їхнього руйнування. Однак у зону звітрювання потрапляють 
і гіпогенні рудні (сульфідні) утворення, які руйнуються значно 
інтенсивніше як механічно, так і хімічно. Відтак, у зоні окиснення 
до невпізнанності змінюється не тільки первинний мінеральний 
і хімічний склад руд і будова родовищ (морфологія, потужність), 
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а й залягання, текстури і структури окиснених мінералів. Зокре-
ма, у зоні гіпергенезу сульфідних покладів формуються так звані 
“залізні шляпи”, які їх перекривають. Треба сказати, що в таких 
шляпах окиснення сульфідних покладів заходить настільки далеко, 
що в них не зберігаються ні первинні сульфіди, ні навіть гіпергенні 
мінерали, а лише є лімоніт. І тоді, за так званої “ящичної” тексту-
ри лімоніту (рис. 38) у вигляді пористого скелета, що утворений 
тоненькими перегородками кременистого матеріалу, виповненого 
пухким лімонітом, ця будова скелета відображає тільки обриси 
граней первинних мінералів (кристалів). Це відбувається за ре-
зультатами реакцій:

CuFeS2 + 8O = CuSO4 + FeSO4.
                      халькопірит

Рис. 38. Ящичні текстури лімонітів, утворені за допомогою халькопіриту 
(а), борніту (б), галеніту (в) і бляклої руди (г), за С. Смірновим

 
а б в г 

 

6FeSO4 + 3O + 3H2O = 2Fe2(SO4)3 + 2Fe(OH)3.
                                                                        бурий залізняк

На манганових покладах формуються манганові шляпи, на 
родовищах кам’яних солей – гіпсові CaSO4×2H2O – кепроки, 
свинцево-цинкові родовища покриті галмейними утвореннями. 
У кожному разі новоутворення в зоні звітрювання рудних родовищ 
мають важливе розшуково-оцінне значення.

Різні за складом родовища в умовах гіпергенезу змінюються 
по-різному. В одних випадках змінюється лише сама руда, осо-
бливо для залізо-манганорудних родовищ, в інших промислово 
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цінні компоненти руд виносяться і тоді зона звітрювання стає не-
промисловою, а іноді перерозподіл речовини в зоні звітрювання 
приводить до утворення багатих руд на місці первинно-убогого 
вкраплення мінералізації рудопроявів, і тоді вони переходять у роз-
ряд промислових родовищ. Отож, важливість вивчення механізмів 
і закономірностей перебігу таких процесів приповерхневої зміни 
рудних родовищ очевидна.

Отже, головні агенти і чинники розвитку окиснення руд ті 
ж, що й за формування родовищ кір звітрювання. Головною ж 
причиною приповерхневих змін первинних гіпогенних руд є не-
рівноважність, нестійкість мінералів (особливо класу сульфідів) 
в умовах високого парціального тиску кисню (pO2). Тому головний 
напрям їхньої зміни – окиснення. Вертикальний інтервал такої 
зміни називають зоною окиснення або гіпергенезу.

Визначальні агенти окиснення і розкладу речовини – це O2, 
CO2, �2O і продукти їхньої реакції з мінералами, що збагачують 
агресивні слабкокислі розчини (сульфати, карбонати, гумати). До 
чинників треба зачислити клімат, геоморфологію, гідрологічні 
умови, тектонічні рухи, склад руд і бічних порід (!), будову руд 
і їхнє залягання. Окиснення відбувається інтенсивно (у волого-
му тропічному кліматі), менше інтенсивно (у помірному), дуже 
повільно в сухих пустелях, високогірних і полярних областях. 
Геоморфологічно сприятливий район вирівняного рельєфу (пе-
неплен), натомість високогірний ускладнює окиснення. Низький 
рівень ґрунтових вод сприяє окисненню, тоді як високий рівень 
обмежує вертикальну величину аерації. Тектонічно геологічна 
матриця повинна бути інтенсивно подрібнена, а слабко порушена 
не сприяє окисненню. Найліпше окиснюються сульфідні руди 
(переходять у SO4

2–), і чим більші поклади, тим скоріше розвива-
ється зона окиснення. Інтенсифікують його й карбонати, оскільки 
постачають агресорів типу HCO3

– і CO3
2–. Силікатні мінерали тут 

індиферентні.
Будова зони окиснення визначається зональністю області цир-

куляції ґрунтових вод і має вигляд рис. 39. У зоні аерації (просочу-
вання) відбувається вільна низхідна циркуляція збагачених O2 і CO2 
прісних вод, яка, як бачимо, відповідає окисненій частині рудного 
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тіла. Нижче рівня ґрунтових вод розташована зона повільного во-
дообміну, у якій сповільнений боковий рух слабкомінералізованої 
води, збідненої на O2 і CO2, гіпсометрично відповідає зоні пере-
відкладення речовини, вилугованої в зоні окиснення, – це зона 
вторинного сульфідного збагачення (зона цементації). Нарешті, 
третя внизу зона застійних вод, де практично шари високоміне-
ралізованої води нерухомі, без O2 та хімічно рівноважні з рудами. 
Вона відповідає незміненій частині первинних руд.

Однак, як бачимо з рис. 39, зона окиснення поділяється ще 
на чотири підзони:

– умовно найвищої (приповерхневої) зони так званого по-
верхневого шару (n × 10 см), де відбувається максимальний 
виніс речовини;

– окиснених руд;
– окиснених вилугованих руд;

Рис. 39. Схема вертикальної зональності зони окиснення сульфідних 
родовищ корисних копалин (за В. Смірновим)
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– багатих окиснених руд, що відповідає сезонно-окиснюваль-
ній верхівці зони вторинного сульфідного збагачення.

Отже, нижня межа зони окиснення збігається з сезонним ко-
ливанням рівня ґрунтових вод за зміни інтенсивності опадів й 
неотектонічних рухів. Тому спряжене опускання рівня води сприяє 
розвитку вторинної зональності руд. Здебільшого ця межа коли-
вального розташування рівня ґрунтових вод нерівна, інтенсивніше 
знижується по розломах на n × 100 м (за умови затяжного високого 
стояння води), як це, наприклад, ілюструє рис. 40.

При тому, що в середньому опускання по розломах сягає 20–
100 м, бувають непоодинокі випадки значно більшого опускання 
рівня ґрунтових вод, як це, наприклад, простежується на Pb–Z� 
родовищі Кадая в Східному Забайкаллі (200 м), міднорудному 
родовищі Коунрад у Центральному Казахстані (500 м) і такому 
ж родовищі Лонелі в Африці (900 м) та залізорудних об’єктах 
Кривого Рогу (1 000 м), де поширені дуже багаті мартитові руди.

Який же хімізм процесів у зоні окиснення руд? Основи теорії 
гіпергенного перетворення руд у зоні окиснення заклав С. Смір-
нов. Головні постулати:

– провідна реакція зони гіпергенезу – ступінчасте окиснення 
металів з утворенням легкорозчинних сульфатів (FeS2 → 
FeSO4 → Fe2[SO4]2 → Fe(OH)3 → Fe2O3 і H2O);

– більшість мінералів, особливо сульфіди, в умовах високого 
парціального тиску pO2 нестійкі;

Рис. 40. Зміна нижньої межі зони окиснення за коливальних рухів
рівня ґрунтових вод



49
ГЕОЛОГІЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН          

– у зоні циркуляції ґрунтових вод менша частина сульфа-
тів виноситься і розсіюється в бічних породах та утворює 
вторинні геохімічні ореоли як важливу розшукову ознаку, 
а більша їхня частина перевідкладається в зоні гіпергенезу 
з утворенням порівняно стійких мінералів.

Важливо усвідомити, що окиснення в геохімічному пла-
ні – це втрата  атомом, що окиснюється, і його приєднання до  
O2 (2M – 2  → 2O–), який приєднується до S з утворенням сірчаної 
кислоти H2SO4. Ця реакція здійснюється за участю холодноводних 
розчинів, насичених киснем повітря атмосфери. Вона інтенсифіку-
ється за підвищення температури або в умовах спекотного клімату, 
або ж унаслідок екзотермічних реакцій. Ступінчасте окиснення 
дуже яскраво продемонструємо на прикладі піриту:

2FeS2 + 7O2 + 2H2O = 2FeSO4 + 2H2SO4 

4FeSO4 + O2 + 2H2SO4 = 2Fe2[SO4]3 + 2H2O 

Fe2[SO4]3 + 6H2O   + 3H2SO4, 
 утворюється гель з формуванням залізної шляпи у складі гетиту, 

гідрогетиту, лімоніту.
Отже, ланцюжок перетворення сульфіду заліза в зоні окис-

нення має вигляд:

Fe2+S2 →Fe2+SO4×7H2O → Fe2
3+[SO4]3×9H2O → Fe(OH)3 → Fe2

3+O3×3H2O 
 пірит          мелантерит                 фіброферит                ярозит                 лімоніт     . 

KFe3
3+[SO4]2(OH)6 

 Інтенсивність розкладання сульфідів різна, оскільки залежить 
від складу і структури мінералів та від pH і Eh середовища. Легко 
розчиняються сфалерит ZnS, піротин Fe1-xS, халькозин Cu2�, ко-, ко-
велін CuS. Важче пірит FeS2, галеніт PbS, аргентит Ag2S, енаргіт 
Cu3Аs�4. Майже не розчиняються кіновар HgS, магнетит FeFe2O4, 
гематит Fe2O3.

Міграція залежить від ступеня розчинності сульфідів за пев-
них pH і Eh та сприяє розділенню мінералів: легкорозчинними 
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є ZnSO4, FeSO4, UO2SO4, важкорозчинними – PbSO4 (родовище 
Ачисай в Середній Азії, Тинтік у США), Fe2[SO4], UO2.

Як ми вже бачили, за окиснення руд їхня більша частина пе-
ревідкладається з концентрацією внизу зони окиснення і в зоні 
вторинного збагачення. Головними причинами перевідкладання 
речовини на глибоких горизонтах (у зоні цементації) є:

– з глибиною знижується pO2 і зменшується синхронна ін-
тенсивність окиснювального процесу;

– розвиваються відновні умови;
– зменшується кислотність розчинів, які нейтралізувалися 

породами і ґрунтовими водами;
– відтак формуються нейтральні і лужні умови, у яких суль-

фіди нестійкі.
Осадження металів та їхніх сполук відбувається за:
– взаємодії низхідних кислих сульфатних розчинів з порода-

ми, рудами, розчинами ґрунтових вод і газами;
– випаровування розчинника в умовах пустель;
– реакцій гідролізу (важливо для Fe і Mn);
– коагуляції розчинів;
– адсорбції гелями.
Найважливіша хімічна взаємодія розчинів з породами і руда-

ми. Розрізняють два типи такої взаємодії:
– реакційно-хімічне осадження за іонного обміну: MeSO4 + 

CaCO3 = MeCO3 + CaSO4 (PO4
3– – фосфат; SiO3

3– – силікат; 
AsO4

3– – арсенат та ін.);
– електрохімічне осадження металу (часто сепаратне) на по-

верхні і в тріщинах мінералу.
За осаджуючою здатністю мінерали бувають:
– активні – карбонати, сульфіди (піротин, пірит, халькопірит 

та ін.);
– напівактивні – більшість сульфідів;
– інертні – кварц, флюорит, барит, серицит, цеоліти, турмалін 

та ін.
Процес реакційно-хімічного осадження металів є визначаль-

ним за перевідкладання руд. Особливо він розвинений у зоні вто-
ринного сульфідного збагачення (тобто нижче рівня ґрунтових 
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вод). Тут метали сульфатних розчинів витісняють (заміщують) 
метали первинних сульфідів, й активність витіснення знижується 
в елементному ряду Г. Шюрмана – Hg, Ag, Cu, Bi, Cd, Pb, Zn, Ni, 
�o, ��, ��. Звідси, наприклад, мідь сульфатного розчину буде замі-, ��, ��. Звідси, наприклад, мідь сульфатного розчину буде замі-��, ��. Звідси, наприклад, мідь сульфатного розчину буде замі-, ��. Звідси, наприклад, мідь сульфатного розчину буде замі-��. Звідси, наприклад, мідь сульфатного розчину буде замі-. Звідси, наприклад, мідь сульфатного розчину буде замі-
щувати всі наступні метали (у сульфідах) і переводити їх у розчин.

Перевідкладення відбувається і в нижній частині зони окис-
нення. Тут кінцевим продуктом розкладання сульфідів є гідроокси-
ди, карбонати і силікати. Їхнє виділення після обмеженої міграції 
вниз повністю залежить від темпу збільшення pH середовища:

За С. Смірновим, вирізняють три стадії розвитку зони окис-
нення:

– початкову, коли первинні мінерали переважають над вто-
ринними;

– середню, коли кількість первинних дорівнює кількості вто-
ринних;

– кінцеву – усі первинні мінерали (крім ���) заміщені вто-���) заміщені вто-) заміщені вто-
ринними.

Продукти всіх цих стадій розташовані зонально, заміщуючи 
один одного в процесах розвитку зони окиснення (за додатних ви-
східних тектонічних рухів і відповідних занурень рівня ґрунтових 
вод), рис. 41. Треба також зазначити, як це випливає з експеримен-
тальних досліджень М. Лялікова (1961), що в зоні окиснення роль 
бактерій настільки велика, що доводиться говорити про бактері-
альне окиснення сульфідів у верхній частині зони і бактеріальному 
осадженні сульфідів у зоні вторинного збагачення. У першому 
випадку так звані тіонові бактерії окиснюють S2– → (S6+O4)

2– і 
виділяють CO2, N2 (тобто HCO3

– і HNO3
–), що є екзотермічною 

реакцією, що, як ми вже згадували, прискорює процеси окиснен-
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ня. У другому випадку так звані анаеробні бактерії виробляють 
(SO4)

2– → H2S (при pH < 7) і (SO4)
2– → HS– і S2– (при pH > 7), а 

деякі вилучають катіони (Cu та ін.). Загалом діяльність бактерій 
у 3–10 разів прискорює процес окиснення руд.

Рис. 41. Послідовність розвитку (1–3 стадії) зони окиснення
(за Ф. Чухровим зі спрощеннями)

За характером поведінки головних рудоутворювальних міне-
ралів у зоні окиснення вирізняють чотири групи РКК:

– головні рудні мінерали яких стійкі в зоні окиснення – це 
родовища оксидів і гідрооксидів �� і ��. До них зачис-
люють бокситові, хромітові, вольфрамітові, кіноварні, зо-
лоті (A� у кварцових жилах), платинові і каситеритові. Ці 
родовища лише збагачують зони окиснення руд унаслідок 
руйнації жильних мінералів, а зростання вмісту корисних 
компонентів можна поширювати на глибину;

– головні мінерали яких нестійкі, однак заміщуються стій-
кими. До них належать родовища карбонатних руд ��, Mn, 
Pb, As, Bi, Sb. Вміст корисних компонентів не змінюється і 
можна позитивно екстраполювати їхнє поширення на гли-
бину;

– головні мінерали нестійкі в зоні окиснення і виносяться за 
її межі, перевідкладаючись у зоні вторинного збагачення. 
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Це родовища Zn, Cu, Ni, Co, Mo, U, B, Au (у сульфідних 
рудах). Вміст цих компонентів зменшується в зоні окис-
нення і різко збільшується в зоні вторинного збагачення, 
тому екстраполювати на глибину не треба! Зазначимо, що 
на деяких родовищах міді зона вторинного збагачення по-
декуди становить ⅔ запасів цього металу, у якій вміст міді 
часто перевищує такий у первинній руді в 2–3 рази (рис. 42);

Рис. 42. Співвідношення зон окиснених вторинних сульфідних  
і первинних руд у поперечному перерізі родовища  

Ла Каридад у Мексиці (за В. Саегартом та ін.):
Зони руд: 1 – окиснених; 2 – вторинних сульфідних; 3 – первинних сульфідних

– родовища, у зоні окиснення яких нагромаджуються мета-
ли, невластиві для первинних руд. Це родовища Mo і V, 
дуже часто непромислові на глибині, утворюються за окис-
нення Pb–Zn родовищ. Руди на них складені вторинними 
вульфенітом Pb[MoO4] і ванадинітом Pb5[VO4]3Cl, яких на 
глибині менше. Вміст корисних компонентів у зоні окис-
нення промисловий (n × 0,1–n × 1 %), у зоні первинних руд 
дуже малий (0,01–0,0001 %), екстраполяції на глибину не 
підлягають.

Зона вторинного збагачення руд (цементації) поширена ниж-
че зони окиснення і вище рівня зони первинних руд (див. рис. 39).  
Верхня межа збігається з рівнем ґрунтових вод, а нижня – застій-
них вод. Генетично пов’язана з процесами окиснення: без них не-
має й зони вторинного збагачення. Формується в зв’язку з різкою 
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зміною pH і Eh нижче рівня ґрунтових вод та з дефіцитом O2, коли 
відновні умови і лужне середовище. Тут відкладаються вторинні 
сульфіди (халькозин, ковелін, уранова чернь та ін.) шляхом замі-
щення первинних мінералів і цементації вторинними сульфідами 
інших рудоутворювальних мінералів, тому цю зону синонімічно 
називають “зоною цементації”. Вона виникає не завжди і форму-
ється не всіма металами. Необхідні умови її формування:

– утворення в зоні окиснення легкорозчинних сполук – цьому 
відповідають тільки родовища металів третьої групи – Zn, 
Cu, Ni, Co, Mo, U, B, Au у сульфідах;

– відсутність осаджувачів у зоні окиснення: утворення тут 
важкорозчинних арсенатів Ni і Co унеможливлює для них 
зону цементації;

– утворення важкорозчинних сполук за зміни умов окиснення 
на відновлення, кислих на лужні і нейтральні. Цій умові 
не відповідають сульфати Zn і Mo, які не відновлюються і 
не гідролізуються, а збагачуються тільки Cu, U, Au і Ag (у 
сульфідних рудах). Важливішим для них є тривале окиснен-
ня, поступове зниження рівня ґрунтових вод і поглиблення 
рівня ерозії, вільна низхідна циркуляція води в зоні аерації 
та міграція ґрунтових вод без бокового вектора.

2.5.4. Мінеральні утворення зони 
окиснення рудних родовищ  
або зони гіпергенезу

Дуже стисло розглянемо геохімічні особливості поведінки Fe, 
Cu, Pb–Zn, Mo, Hg–Sb, Au–Ag, U у зоні гіпергенезу.

Залізо (родовища колчеданів та інших сульфідних руд).  
Однак зазначимо, що залізо нагромаджується у верхній частині 
зони окиснення у вигляді лімоніту (“залізні шляпи”) за реакціями:
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1) ���2 → ���O4×7�2O → ��2[SO4]3×9�2O → ���3[SO4]2(OH)6 → Fe2O3×3H2O;
 пірит     мелантерит       фіброферит            ярозит                    лімоніт
2) Fe1–xS → FeSO4×7H2O і т. д.,
   піротин    мелантерит

утім, за дефіциту H2SO4 спочатку відбувається стадія дисульфі-
дизації за реакцією:

або ж
FeAsS → окиснення подібно піриту → Fe3+[AsO4]×2H2O.

            арсенопірит                                                      скородит

Мідь (родовища мідно-колчеданні, мідно-молібден-порфірові, 
мідисті пісковики, міднорудні скарни).

У верхній зоні окиснення за наявності значної кількості кар-
бонату кальцію утворюються малахіт й азурит – індикаторні роз-
шукові мінерали – та відбуваються реакції, зокрема:

2CuSO4 + 2��(��O3)2 = ���O3×��(O�)2 + 2���O4 + 3�O2 + 2�2O 
малахіт

Найпоширеніші тренди зміни мінеральних перетворень у цій 
зоні демонструють ці схеми:

У зоні вторинного сульфідного збагачення найпоширенішими 
є такі трансформації:
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Cu0 (самородна мідь). За зниження рівня ґрунтових вод від-самородна мідь). За зниження рівня ґрунтових вод від-
бувається повторне окиснення.

Свинець (гідротермальні родовища Pb і Pb–Z�). Нагромаджу-Pb і Pb–Z�). Нагромаджу- і Pb–Z�). Нагромаджу-Pb–Z�). Нагромаджу-–Z�). Нагромаджу-Z�). Нагромаджу-). Нагромаджу-
ється в нижній частині зони окиснення (зони вторинного збага-
чення не досягає).

PbS → PbSO4 → PbCO3.
галеніт   англезит    церусит

Найголовніші типоморфні мінерали: плюмбоярозит 
Pb2+Fe3

3+[SO4]4(OH)12, вульфеніт Pb[MoO4], піроморфіт Pb5[PO4]3Cl, 
ванадиніт Pb5[VO4]3Cl, міметизит Pb5[AsO4]3Cl. Церусит формує 
крупні нагромадження, що мають самостійне промислове зна-
чення – родовище Ачисай (Південний Казахстан) і Верхня Арша 
(Південний Урал).

Цинк (гідротермальні родовища). Добре розчинні сульфати Zn 
виносяться за межі рудного тіла й осаджуються лише вапняками 
на відстані ~100 м (Ачисай, Тетюхе, Ледвіль) за реакцією:

ZnS → ZnSO4 → ZnSO4×7H2O → ZnCO3 → Zn4[Si2O7](OH)2×H2O.
сфалерит  цинкозит      госларит      смітсоніт              каламін
                                       (рідкісний)

Молібден (гідротермальні родовища Cu–Mo, Mo, Mo–U). Він 
нагромаджується в зоні окиснення у вигляді складних гідрооксидів 
і молібдатів (за збільшеного pH):

Бісмут (гідротермальні родовища Au). Нагромаджується в 
зоні окиснення у вигляді гідрооксидів і карбонатів:
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Сурма (гідротермальні родовища Sb, Hg-Sb, інші сульфідні 
руди). Нагромаджується в зоні окиснення у вигляді оксидів і гід-
рооксидів за реакцією:

 �b2S3 → Sb2[SO4]3 → Sb2O3 валентиніт, 
  антимоніт    (добре
          розчинний)

ще часто трапляються 
сервантит Sb2O4, стибіко-
ніт Sb2O4×nH2O, іноді кер-, іноді кер-
мезит Sb2S2O і біндгейміт 
Pb2Sb2O7×nH2O.

Золото і срібло (гід-
ротермальні A�–A� родо-A�–A� родо-–A� родо-A� родо- родо-родо-
вища, колчедани, поліме-
тали). Нагромаджуються в 
нижній частині зони окис-
нення (рис. 43) та мігру-
ють гравітаційно (у вигля-
ді суспензій 100–0,1 мк)  
і хімічно (у вигляді суль-
фатів, гідросульфатів, ті-
осульфатів).

Рис. 43. Поведінка Au і Ag у зоні 
окиснення (за В. Крейтером зі 

спрощенням)

Au, Ag (самородні) 

AuTe2 калаверит           → Au0, Ag0 (мають самостійне про- 
мислове значення в залізній 
шляпі колчеданів) 

AuAgTe4 сильваніт 

Ag2S аргентит 

Ag3AsS3 прустит        → окиснення → відновлення 

Ag3SbS3 піраргірит       (Au1+–2  = Au3+) (Au3+ + 3  = Au0). 
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Уран (зона окиснення уранових родовищ має самостійне про-
мислове значення). За окиснення суттєво сульфідних руд відбу-
вається:

За окиснення убогосульфідних руд процеси мають вигляд:

Питання для самоконтролю

1.  З яких видів речовини складаються кори звітрювання?
2.  Як відбувається гіпергенне рудоутворення і нагромадження цінних 

компонентів?
3.  Які групи РКК вирізняють у корах звітрювання?
4.  Які особливості текстур і структур руд у зоні гіпергенезу?

                                                              мігрує далеко і формує 
                                                              інфільтраційні родовища 

U4+ →   
уранініт        ураніл-сульфати                          у зоні цементації відновлюються. 

настуран   (розчинні в кислотах)                         U4+(SO4)2  U(OH)4 
                                                                                                   уранова чернь 

 

                                                              виноситься, формуючи 
                                                              інфільтраційні родовища 

U4+ →   
уранініт                                                        низ зони окиснення складається 
настуран                                                       з уранових мінералів: 

уранофану Ca(UO2)[SiO4]2(OH3)2×3H2O 
силікатів  

казоліту Pb(UO2)[SiO4]×2H2O 
отеніту Ca(UO2)2[PO4]2×8H2O 

фосфатів  
торберніту Cu(UO2)2[PO4]2×12H2O 
ураноспініту Ca(UO2)2[AsO4]2×8H2O 

арсенатів  
цейнериту Cu(UO2)2[AsO4]2×8H2O 

карбонатів – шарпіту UO2[CO3]×H2O 
 сульфатів – ципеїту UO3SO3×4–6H2O. 
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5.  Чим контрольована нижня межа кори звітрювання і які бувають її гли-
бини?

6.  У чому зміст різних типів звітрювання та які найголовніші його агенти?
7.  Яка роль у процесах звітрювання ґрунтових вод?
8.  У чому полягають особливості мінерального складу кір звітрювання?
9.  Які геохімічні профілі кори звітрювання поширені найбільше?
10.  За яких геологічних, кліматичних та інших умов формуються РКК кір 

звітрювання?
11.  У чому зміст регіональної кліматичної зональності кори звітрювання?
12.  За який часовий проміжок формуються кори звітрювання?
13.  Що таке “латеритні панцири” і яка їхня роль у збереженні кір звітрювання?
14.  Що таке залишкові родовища кір звітрювання?
15. Які родовища належать до інфільтраційних утворень кір звітрювання?
16.  Роль геохімічних бар’єрів у формуванні інфільтраційних родовищ.
17.  Як змінюються сульфідні родовища в умовах гіпергенезу?
18.  Яка будова родовищ у зоні окиснення?
19.  У чому полягає зміст хімізму процесів рудоутворення в зоні окиснення 

сульфідних РКК?
20.  Що таке зона цементації?
21.  За якими стадіями розвивається зона окиснення і яка їхня послідовність?
22.  Скільки груп РКК вирізняють у зоні окиснення?
23.  Які геохімічні особливості поведінки в зоні гіпергенезу Fe, Cu, Pb–Zn, 

Au–Ag та ін.?
24.  Своєрідність і багатство мінерального складу зони гіпергенезу як 

відображення геохімії урану.
25. Яке промислове значення має зона вторинного сульфідного збагачення 

на сульфідних родовищах?

Тестові завдання

1. Кора звітрювання формується під впливом чинників:
А – атмосферних та біогенних;
В – сейсмічно-гравітаційних;
С – електромагнітних;
D – соціально-екологічних.
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2. З корами звітрювання пов’язані промислові родовища 
металів:
А – ��, Al, ��, ��, �, ��;
B – Pb, Z�, �b, ��, A�, A�;
� – T�, �r, Pt, Os, Ir, ��;
D – �o, W, ��, B�, T�, �b.

3. Відомі декілька морфологічних типів кір звірювання, крім:
А – контактово-метасоматичного;
В – контактово-карстового;
С – лінійного;
D – площинного;
Е – площинно-лінійного.

4. Розвиток процесів звітрювання гірських порід і руд 
обмежений:
А – рівнем ґрунтових вод;
В – зонами поширення бактерій;
С – ізотермою +1° С;
D – зоною корінних порід.

5. Звітрювання з дезінтеграцією порід до стану окремих 
елементів та їхніх сполук називають:
А – хімічним;
В – фізичним;
С – розчиненням.

За визначенням академіка В. Вернадського, кора звітрювання 
– це особлива термодинамічна оболонка земної кори, якій властиві:
А – низькі значення РТ та висока активність О2;
В – висока активність живих організмів;
С – активна діяльність людини;
D – середні порядки РТ за активності СО2.

Область поширення вторинно змінених порід називають 
зоною:
А – гіпергенезу;
В – гіпогенезу;
С – гальміролізу;
D – дефляції.
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Чинниками процесів хімічного взітрювання є всі наведені 
нижче, крім:
А – атмосферного тиску;
В – температури середовища;
С – вуглекислоти та гумусових кислот;
D – флори, фауни, бактерій.

У корах звітрювання масивів основних та ультраосновних 
порід можуть виникати родовища:
А – ��, ��, ��, �o;
B – Al, ��, �r, �;
� – Pb, Z�, ��, �o.

У корах звітрювання кислих і лужних масивів можуть 
виникнути родовища:
А – залишкових бокситів;
В – осадових бокситів;
С – лимонітових руд;
D – манганіт-піролюзитових руд.

Профіль кори звітрювання є поняттям:
А – мінерагенічним; 
В – геоморфологічним;
С – геофізичним;
D – геодезичним.

Найсприятливішим для утворення родовищ металів (Al, Fe, 
Mn, Ni, Co) є профіль звітрювання:
А – латеритний;
В – глинистий;
С – рівнинний;
D – типу горбогір’я.

Найсприятливішим для утворення родовищ каоліну, 
нонтроніту, галуазиту є профіль звітрювання:
А – глинистий;
В – пісковиковий;
С – латеритний;
D – рівнинний.



62
М. М. Павлунь, О. В. Гайовський

Найсприятливішим для формування родовищ, що пов’язані з 
корами звітрювання, є рельєф типу:
А – легкого горбогір’я;
В – середньогір’я;
С – високогір’я;
D – рівнини.

Найсприятливішими для формування родовищ, що пов’язані з 
корами звітрювання, є кліматичні умови:
А – тропіків-субтропіків;
В – аридних зон пустель;
С – нівальних та приарктичних зон;
D – помірноконтинентальні.

Генетична класифікація родовищ кори звітрювання 
ґрунтується на уявленнях про тип рудоутворювальної системи, 
зокрема, про її:
А – Еh та РТ-режим;
В – РТ-режим; 
С – положення щодо поверхні;
D – рухомість (або застійність).

Залишкові родовища кори звітрювання формуються в зоні:
А – максимальної аерації та просочування вод;
В – повного насичення з активним водообміном;
С – повного насичення з уповільненим водообміном;
D – застійних вод.

Для виникнення залишкових родовищ кори звітрювання 
визначальними є умови середовища:
А – окисні;
В – нейтральні;
С – відновні;
D – мінливі.

Типовою формою залишкових рудних тіл є:
А – пологі поклади, лінзи, гнізда;
В – жили, штоки;
С – штокверки, сідлоподібні тіла.



63
ГЕОЛОГІЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН          

Залишкові родовища Fe, Ni, Co пов’язані з корами звітрювання:
А – гіпербазитів;
В – гранітоїдів;
С – сієнітів;
D – кімберлітів.

Залишкові родовища Al пов’язані з корами звітрювання:
А – гранітоїдів, сієнітів;
В – кімберлітів;
С – дуніт-перидотитів;
D – габро-норитів.

Руди родовищ залишкового класу належать до типу:
А – оксидно-гідрооксидно-гідросилікатних;
В – сульфідно-сульфосольових;
С – карбонатних.

Головними мінералами залишкових руд заліза є:
А – ���O2 т� ���O2×��2O;
B – ���O3;
� – ���, ���2, FeAsS2;
D – ����2O4, ��3O4.

З текстурно-структурного погляду залишкові руди складені 
агрегатами типу:
А – землисто-грудкуватих;
В – крустифікаційних;
С – крупнокристалічних масивних;
D – брекчієвих

Для залишкових родовищ алюмінію характерні руди, головно:
А – бокситові;
В – лімонітові;
С – гарнієрит-ревдинськітові;
D – асболан-псиломеланові.

Інфільтраційні родовища кори звітрювання формуються в 
зоні їхнього:
А – повного насичення з уповільненим водообміном;
В – повного обміну з активним водообміном;
С – максимальної аерації просочуваних вод;
D – застійних вод.
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Для виникнення інфільтраційних родовищ кори звітрювання 
визначальною умовою є зміна:
А – окисненого режиму на відновний;
В – відновного на окиснений;
С – лужного на кислотний;
D – лужного на нейтральний.

На відміну від залишкових, інфільтраційні родовища кори 
звітрювання формуються в нижній частині зони гіпергенезу з огляду 
на зміну:
А – кислотного режиму зони окиснення на лужний режим зони 
відновлення;
В – лужного режиму зони відновлення на кислотний режим зони 
окиснення;
С – важливішим є настрій Всевишнього Творця.

У нижній частині зони гіпергенезу з відновним режимом 
слабколужного середовища формуються родовища:
А – інфільтраційного класу;
В – залишкового класу;
С – рудоутворення не відбувається.

У відновних умовах нижньої частини зони гіпергенезу 
формуються інфільтраційні родовища:
A – ��, �, �, �o;
B – ��, ��, ��, �o;
� – Pb, Z�, A�, �d;
D – W, ��, T�, �b.

У відновних умовах інфільтраційного зруденіння нагромаджу-
ються мінерали з участю:
A – �4+, ��0, �3+, �o4+;
B – �6+, ��2+, �5+, �o6+;
� – ��3+, ��4+, Al3+, ��4+;
D – �b3+, ��2+, Pt0, A�0.

Руди iнфільтраційного походження щодо залишкових завжди 
залягають гіпсометрично:
А – нижче;
В – вище;
С – на одному рівні;
D – з правого боку.



РОЗДІЛ 3

РОДОВИЩА РОЗСИПИЩ

3.1. Загальні зауваження 
 і термінологія

Розсипними називають екзогенні родовища, що 
сформувалися внаслідок гравітаційної концентрації цінних 
мінералів за механічного переносу уламкового матеріалу кори 
звітрювання. Отже, утворення розсипищ пов’язано з процесами 
хімічного і, найголовніше, фізичного звітрювання гірських порід 
і родовищ корисних копалин і механічним переносом і концентра-
цією в певних місцях найстійкіших продуктів їхнього руйнування, 
тобто з процесами своєрідного седиментогенезу. Саме тому в ге-
нетичній систематиці розсипища займають проміжне положення 
між класичними “залишковими” родовищами (у корі звітрювання) 
і класичними “механічно-осадовими”. З обома цими класами їх 
споріднює спільність джерела рудної речовини, а відрізняє від пер-
ших дальність переносу, сортування речовини за розміром, вагою, 
складом і домінуванням механічного чинника формування. Нато-
мість від других теж вони відрізняються специфікою мінерального 
складу, меншим віддаленням від джерела зносу, особливою спе-
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цифікою і різноманіттям механічних чинників транспортування. 
Тим не менш, у відомій систематиці таких родовищ В. Котляра 
(1969) їх розглядають як механічно-осадові. Однак ми поділяємо 
щодо цього думку В. Смірнова, який розглядає їх як самостійну 
групу родовищ зі своїми класами і підкласами.

У розсипищах концентруються тільки ендогенні мінерали, які 
мають високу хімічну стійкість у зоні окиснення, фізично міцні –  
стійкі в умовах порівняно далекого і тривалого механічного пере-
носу, з високою питомою вагою, що сприяє їхній концентрації. 
Такими мінералами є самородне золото (19,3–15,6 г/см3), само-
родна платина (19–14), кіновар (8,2–8,0), колумбіт-танталіт (8,20–
5,15), вольфраміт (7,7–7,2), каситерит (7,1–6,8), шеєліт (6,1–5,9), 
ільменіт (4,7), барит (4,5), монацит (4,1–3,9), рутил (4,3–3,6) та 
менш важчі, однак міцні, гранат (4,3–3,6), топаз (3,6–3,5), алмаз 
(3,5), корунд (4,1–3,9 г/см3) та деякі інші. Усі ці мінерали здатні 
утворювати промислові розсипища. Особливо важливе значення 
мають промислові розсипища алмазів, ільменіту, вольфраміту, 
каситериту, які дають близько 50 % світового видобутку, а також 
Au і Pt, що забезпечують близько 10–20 % щорічного світового 
видобутку (раніше більше).

Вирізняють такі генетичні типи розсипищ (рис. 44):

Рис. 44. Схематичний переріз схилових розсипищ
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– елювіальні, що формуються на місці руйнування корінного 
родовища у вигляді брилових розвалів без переносу і сор-
тування;

– делювіальні, де матеріал зміщений по схилу та недалеко 
перенесений від джерела (“куруми” та ін.) зі слабкою де-
зінтеграцією і сортуванням мінеральних зерен;

– колювіальні як різновид делювіальних, коли зміщення і 
нагромадження матеріалу відбувається в проміжних по-
ниженнях (заглибленнях) схилу (“зсуви”);

– пролювіальні, коли нагромадження матеріалу відбувається 
поблизу підніжжя схилу у вигляді конусів виносу (у гирлі 
сухих ярів), матеріал необкатаний і невідсортований.

Крім схилових розсипищ, які на загал не мають великого зна-
чення, найважливішими є алювіальні (річкові) розсипища, де ма-
теріал значно перенесений водними потоками, обкатаний і відсор-
тований, та літоральні (прибережні) – озерні, морські, океанічні.

Відомі також льодовикові (гляціальні) відклади льодовикових 
морен без стирання і сортування, флювіогляціальні – перемиті 
льодовикові розсипища та еолові – продукти діяльності вітру (у 
пустелях бархани, берегові дюни).

Відповідно до типів розсипищ їх поділяють на відповідні ви-
щенаведені класи, а деякі з цих класів – на підкласи. Зокрема, 
алювіальний клас поділяють на підклас косових, руслових, долин-
них, дельтових і терасових розсипищ, літоральний розглядають 
з підкласами прибережно-озерним, прибережно-морським і при-
бережно-океанічним, а в гляціальному виділяють моренний і флю-
віогляціальний підкласи.

За часом утворення розрізняють сучасні (юно-четвертинні) і 
давні (викопні). За заляганням вирізняють відкриті і поховані, за 
формою – плащоподібні, пластові, лінзо- і гніздоподібні (схилові 

), стрічкоподібні і шнуркові (річкові).

Їхні розміри змінюються в широких межах: дрібні “схилові” 
� × 10 м завдовжки (гніздові, лінзоподібні, у верхів’ях річок); се- × 10 м завдовжки (гніздові, лінзоподібні, у верхів’ях річок); се-
редні – річкові й елювіальні – 3–10 км (пластові, стрічкоподібні, 
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плащоподібні, у розроблених долинах річок); великі (прибережні, 
морські і океанічні) – до 600 км мають розсипища на Австралій-
ському узбережжі, до 300 км розсипища Бразильського узбереж-
жя Атлантики з покладами завдовжки до 1 000 км і завширшки  
6–22 км!

Промислове освоєння розсипищ економічно вигідне, оскільки 
вони, зазвичай, залягають неглибоко від поверхні, розробляються 
відкритим способом, легко збагачуються, через що вміст металу в 
них може бути нижчим, аніж у корінних породах. Найважливіші 
і найпоширеніші алювіальні і прибережно-морські розсипища.

3.2. Умови і механізм утворення 
розсипищ

Загалом вони утворюються внаслідок збігу таких 
чотирьох умов:

– наявності “корінного джерела” корисних компонентів (ме-
талів) у вигляді корінного родовища або ж виходів порід з 
акцесорною мінералізацією;

– кліматичних умов, що призводить до звітрювання корінно-
го джерела з домінуванням фізичних чинників руйнування;

– коливальних тектонічних рухів, які мають бути повіль-
но-висхідними, що забезпечує інтенсивну ерозію ділянки, 
врізання долин річок і зміну (поглиблення) їхнього базису, 
перенос матеріалу;

– активної ерозійно-акумулятивної діяльності водних сис-
тем – річок, морів, що також визначається кліматичними і 
геоморфологічними чинниками.

Самі ж процеси утворення розсипищ зводять до двох головних 
процесів:

– гравітаційного сортування уламкового матеріалу кір зві-
трювання за розміром частинок, питомою вагою мінералів 
і формою уламків мінералів;
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– п о д а л ь ш о г о 
п од р і б н е н н я 
цих уламків 
та їхньої ди-
ференціації за 
ступенем зно-
шення під час 
далекого тран-
спортування, 
тобто їхній по-
діл за механіч-
ною та хіміч-
ною стійкістю  
(рис. 45).
Головним чинником акумуляції мінералів є гравітація у спів-

відношенні зі швидкістю руху уламків: усі типи розсипищ утво-
рені під впливом сил тяжіння у зв’язку з діяльністю поверхневих 
вод (і льоду), що також зумовлено силою тяжіння.

Механізм збагачування елювіально-делювіальних розсипищ 
досить простий: вони формуються в умовах доволі розчленованого 
рельєфу на переході елювій–делювій. Щодо власне елювіальних, 
найчастіше незбагачених грубоуламкових, невідсортованих роз-
валів, інколи збагачених Au, Pt, SnO2, Zr[SiO4], HgS та інших, де 
частково винесені пухкі продукти руйнування дощами, механічно 
і хімічно, то вони знаходяться поблизу “залишкових” родовищ, 
однак відрізняються за походженням (“гіпогенні” мінерали) і за 
механізмом формування – гравітаційні.

Делювіальні формуються за сортування матеріалу, який спо-
взає по схилу. Цей процес залежить від кута схилу, його морфоло-
гії, потужності осипу, розмірів уламків, їхньої питомої ваги, коефі-
цієнта тертя, коливань добової і сезонної температури, атмосфер-
них опадів. Усі ці параметри складно-функціонально впливають 
на швидкість сповзання і сортування делювію (є навіть формула 
розрахунку (за П. Матвеєвим).

Рис. 45. Розподіл крихких і стійких мінералів  
на шляху водотоку до базису ерозії
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Швидкість сповзання делювію на-
віть в одній точці неоднакова та зміню-
ється в часі і по перерізу: найінтенсив-
ніше навесні, коли тане сніг або лід, а 
по перерізу найшвидше це відбуваєть-
ся у верхній частині делювію, повіль-
ніше – в середній і дуже повільно –  
в нижній (рис. 46). Саме з цим пов’язана 
диференціація розсипища за питомою 
вагою речовини (рис. 47). Як добре ба-
чимо, швидкість руху важких і легких 
уламків на різних рівнях занурення різні.

3.2.1. Механізм формування 
алювіальних розсипищ

Вони формуються за ерозійно-акумулятивної діяльності річок 
за допомогою донних осадків (уламків). Нагадаємо, що у водних 
потоках перенесення речовини відбувається за трьома способами:

Рис. 46. Швидкість 
сповзання матеріалу  

в різних частинах 
перерізу делювію

Рис. 47. Діаграма різних 
швидкостей переміщення 
важких і легких мінералів 
на різних рівнях занурення, 
де P1 – питома вага важкого 
мінералу; P2 – питома вага 
легкого мінералу; V1 і V2 –  
швидкості руху важкого  
і легкого мінералів на 
різних рівнях занурення:  
V1 = V2; V1 > V1’ > V1”; V2 > 
V2’ > V2”, за М. Фішманом
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– виносяться в море, де відбувається 

седиментація;
– грубоуламкові речовини (мінерали) транспортуються у ви-

гляді “донних осадків”, що переміщуються, – так форму-
ються алювіальні розсипища.

Переміщення “донних осадків” визначають швидкістю потоку 
води річки, який може мати:

– “непереміщувану” швидкість (уламки в спокої);
– “критичну” швидкість зриву (вібрація уламків на дні);
– швидкість “переміщення” (уламки пливуть).
За лобової атаки уламка остання розкладається на дві скла-

дові – вертикальну і горизонтальну ( = 0,07– 0,1), як це 
показано на рис. 48.

Рис. 48. Схема скачкоподібного перенесення  
уламків по дну річки (за В. Гончаровим):

Отже, уламки переміщуються вниз за течією скачкоподібно, 
тобто у вигляді “сальтації” (від лат. saltatio – скачок). Існує саль-
таційна теорія. Цьому сприяють також турбулентні завихрення в 
придонній частині потоку – звідси й брижі дна річки або ж алю-
віальні гряди (рис. 49).
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Експерименти показали, що відношення  

1,35–1,50. А Pвага переміщених уламків пропорційна шостому сту-
пеню швидкості потоку (закон Ері), тоді як діаметр переміщених 
уламків пропорційний другому ступеню швидкості потоку, що й 
спричиняє гравітаційну диференціацію потоку (рис. 50).

Рис. 49. Ілюстрація впливу турбулентних завихрень  
у придонній частині потоку

Рис. 50. Діаграма диференціації уламків залежно від швидкості потоку і 
їхнього діаметру (величини), за В. Батуріним

Звичайно, швидкість течії річки в різних місцях постійно змі-
нюється в часі, що визначає місце і час перерозподілу розсипного 
матеріалу.
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Часові зміни:
– “вікові” односпрямова-

но-регресивні, оскіль-
ки пов’язані зі станов-
ленням базису ерозії: 
швидка течія поступово 
(іноді, правда, з інверсі-
ями) стає уповільненою, 
чому є свідченням над-
заплавні тераси річки (рис. 51);

– “щорічні” сезонно-ритмічні зі збільшенням швидкості по-
току під час повеней та поступовим зменшенням у літньо-
осінні місяці, коли річка помітно міліє.

І хоч які короткоплинні періоди повені, саме тоді переноситься 
більша частина уламків, а за обміління відбувається, здебільшого, 
сортування.

Як ми вже писали, швидкість течії річки змінюється ритмічно й 
багаторазово, що визначається наступними елементами будови русла: 
перекатами, плесами, увігнутістю чи випуклістю берегів, наявністю 
допливів і береговими виступами (відмілинами і косами). Просторове 
розташування цих елементів доволі закономірне, що дуже важливо 
ураховувати для розшуків розсипних родовищ (рис. 52).

Рис. 51. Співвідношення 
швидкостей потоку річки в часі

Рис. 52. Геологічна діяльність річки щодо 
перенесення уламкового матеріалу (за Є. Шанцером):

1 – прируслові відмілини (намив пляжу в межень); 2 – схили перекату 
 і мілководдя плесів; 3 – те саме, на значній глибині; 4 – схили плесів;  

5 – плесові улоговини; 6 – головна течія (стрижень); 7 – гребінь перекату
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Дуже добре співвідношення ролі плесів і перекатів річки де-
монструє ось ця табл. 1.

Таблиця 1
Вплив плесів і перекатів на швидкість розмиву та

акумуляції речовини в руслі річки
Vв               Vл

         Повінь Межень

Плесо Велика швидкість
       (розмив)

Менша швидкість
(акумуляція)

Перекат Менша швидкість
    (акумуляція)

Більша швидкість
(розмив)

Vл               Vв

Усе це, як бачимо, призводить до сезонного переміщення улам-
кового матеріалу і його перерозподілу між елементами будови 
русла річки. Причому ще треба брати до уваги дію увігнутих й 
опуклих берегів (рис. 53). Як бачимо, зважаючи на швидкість і 
траєкторію потоку, в опуклих берегах велика швидкість з бічною 
ерозією і руйнуванням берега, а в увігнутих берегах менша швид-
кість й акумуляція речовини (намивання пляжу).

Рис. 53. Схема розмивання і намивання  
берегів річки за участю донних течій (за Є. Шанцером):

1 – стрижень; 2 – донні течії; 3 – намивні береги; 4 – розмивні береги
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Важливу роль у концентруванні уламків та формуванні “кіс” і 
“стрілок” відіграють допливи (притоки річки), оскільки змінюють 
швидкість і частково напрямок потоку і також можуть приносити 
корисні уламки (рис. 54).

Рис. 54. Схема донних течій у вузлі зливання річок (за М. Маккавеєвим):
1 – напрям донних течій; 2 – депресії водної поверхні поблизу берегів (коси);  

3 – стрілка завихрень

Велике значення мають також берегові виступи річок, оскільки 
вони створюють місця “вловлювання” алювіального матеріалу 
(рис. 55).

Рис. 55. Вир поблизу берегового виступу,  
який створює “вловлювання” річкових відкладів
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На швидкість потоку також впливає скорочення так званого 
“живого” перерізу річки (рис. 56, а), зміна її ухилу (рис. 56, б) і 
деталі рельєфу дна (шорсткість), рис. 56, в.

Рис. 56. Вплив на швидкість потоку річки звуження русла (а),  
зміни ухилу (б) і шорсткості дна (в), за Ю. Білібіним

За транспортування матеріалу відбувається його диференціа-
ція за ступенем зношування, що разом з гравітаційною диферен-
ціацією алювіального матеріалу за питомою вагою і діаметром 
(розміром) також відіграє суттєву роль.

За ступенем фізичної стійкості за механічного перенесення 
вирізняють:

– групу мінералів низької міграційної здатності (кіновар, 
вольфраміт, шеєліт, барит та ін.);

– групу мінералів помірної міграційної здатності (магнетит, 
гранати, монацит, каситерит, золото та ін.);

– групу мінералів високої міграційної здатності (хромшпі-
неліди, ільменіт, платина, рутил, циркон, корунд, алмаз).

У процесі тривалого транспортування та багаторазового пе-
ревідкладання алювіального матеріалу ці мінеральні групи ви-
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окремлюються (“очищаються”) й формують вздовж крупних річок 
зональний ряд розсипних родовищ (рис. 57).

Рис. 57. Ілюстрація різних віддалей перенесення мінералів за міграційною
здатністю та типи річкових долин (за Ю. Білібіним)

Отже, уявлення про механізми транспортування і концентра-
цію цінних мінералів в алювіальних розсипищах зводяться, як 
прийнято вважати, до двох головних гіпотез, хоча є й третя, однак 
сам процес концентрації цінних (важких) мінералів завжди від-
бувається на ділянках гальмування річкових потоків:

1. За Ю. Білібіним, у ній відстоюється:
– донні осадки переносяться у вигляді полімінеральної су-

міші, що формує так званий “активний шар”;
– допускається значна потужність такого шару, верхня час-

тина якого рухається швидше, а нижня – повільніше (галь-

мування дном);  “активний шар”;

– у верхній частині концентрується легка фракція (зноситься 
вперед), а в нижній – важка (поступово відстає), рис. 58;

– зниження швидкості потоку в силу зазначених вище причин 
до критичної величини призводить до осадження важкої 
фракції, а легка рухається далі або ж перекриває важку 
(рис. 59);
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– багаторазове повторення такого процесу сприяє формуван-
ню промислових покладів розсипищ.

2. За В. Гончаровим та М. Велікановим, обґрунтовується:
– перенесення уламків відбувається не в активному шарі 

(тієї чи іншої потужності), а тільки по поверхні осадків 
шляхом сальтації (скачкоподібного перекочування) важких 
мінералів і каламучення легких частинок;

– амплітуда сальтації (за усіх однакових умов) більша у лег-
ких частинок і менша – у важких (рис. 60).

3. Є й третя гіпотеза, запропонована М. Шило, за якою умови 
виникнення річкових розсипищ пов’язані з первинним перенесен-
ням важких цінних мінералів у зростках з легкими та відкладанням 
цінних мінералів за руйнування цих зростків. Найвірогідніше, 
дієвими є всі три гіпотези, втім достеменно сказати, який внесок 

Рис. 58. Схема концентрації різновагової фракції  
мінералів в активному шарі

Рис. 59. Схема співвідношень різновагової фракції  
мінералів зі зниженням швидкості
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в утворення розсипищ кожної з них, складно і не завжди можли-
во, оскільки діють вони за певною комбінаторикою та в певному 
співвідношенні.

3.2.2. Механізм формування 
прибережних розсипищ

Такі розсипища формуються у зв’язку з хвилеприбійною і 
припливно-відпливною діяльністю водних басейнів (морів), а бе-
регові дрейфуючі течії тут мають вторинну роль. Така діяльність 
спрямована на вироблення рівноважного (стабільного) профілю 
берегового схилу.

За ступенем урівноваженості профілю вирізняють три типи 
морського берега:

– юний, що утворюється (або ж руйнується) хвилями і має 
вигляд високого уступу (кліф);

– дряхлий (давній, старий), або ж акумулятивний, протяжно-
положистої форми, що заноситься пухкими відкладами;

– зрілий, або ж стабільний, не руйнується і не заноситься 

Рис. 60. Схема співвідношення переміщення легких (штрихова лінія)  
і важких (суцільна лінія) уламків сальтацією  

в процесі зниження швидкості потоку (зверху вниз)
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(що приноситься, те й відноситься) за неперервного коли-
вального переміщення морських уламкових мас.

Саме в умовах стабільного берега формуються промислові 
розсипища, оскільки відбувається багаторазове подрібнення мате-
ріалу, його перемивання, сортування за розміром, вагою і складом 
та перевідкладання.

До головних елементів-ознак стабільного берега треба зачислити:
– досить велику глибину моря;
– підводний береговий схил;
– пляж;
– кліф;
– високий берег.
Усі процеси формування розсипищ відбуваються в зоні вза-

ємодії моря і суші (рис. 61).

Рис. 61. Вертикальний геоморфологічний переріз стабільного
морського узбережжя

У підзоні хвиль, проходячи над підводним схилом (уже за 
глибини ~10–15 м), хвилі починають деформуватися, оскільки в 
них зростає висота і скорочується довжина. Нижня їхня частина 
гальмується дном (відстає), а верхня її випереджає. Як наслідок, 
хвиля стає асиметричною, її гребінь запрокидується і створюється 
первинне забурунення (рис. 62). Згодом залишкова енергія (водної 
маси) породжує нову хвилю, і знову вона запрокидується і т. д., – 
формується серія бурунів. Кожне забурунення супроводжується 
різким зменшенням кінетичної енергії хвилі, випадінням частини 
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уламкового матеріалу, що несеться хвилею (водою), і паралельни-
ми фронту хвиль підводними “грядами” (рис. 63).

Рис. 62. Первинне забурунення хвилі

Рис. 63. Схема формування донних гряд у забуруненнях (внизу)  
та криві падіння енергії (вверху) прибійної (суцільна лінія)  

і зворотної (штрихова лінія) хвиль
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Ці гряди асиметричні, повільно зміщуються до берега вна-
слідок перекочування гальок по крутому схилу (рис. 64).

Рис. 64. Схема асиметричної підводної гряди

У цей же час, виплескуючись на пляж, хвилі повністю втрача-
ють енергію, залишають весь уламковий матеріал (берегові вали) 
і скочуються під дією тяжіння у воду зворотною хвилею.

Співвідношення швидкостей прибійної хвилі (Vприб.) і зворот-
ної хвилі (Vзв.) таке, що перша може викидати на берег важкі і 
легкі частинки, а друга виносить з берега тільки легкі частинки  
(рис. 65). Саме через цю відмінність промислові розсипища важ-
ких мінералів здебільшого розташовані на пляжах. Цьому сприяє і 
період хвилювання моря, відсуваючи фронтальний береговий вал 
ближче до кліфу і поступово його розмиваючи і сортуючи.

Рис. 65. Співвідношення швидкостей прибійної (Vприб.) і зворотної (Vзв.) 
хвиль поблизу берегового валу (за В. Лонгіновим)

Діяльність, як ми вже звертали увагу, прибережних (дрейфу-
ючих) течій моря не порушує загальної схеми процесу і зводиться 
до розтаскування матеріалу вздовж берега (іноді на n × 100 км) зі 
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швидкістю n × 10–100 м на добу. Шлях руху уламків уздовж берега 
зигзагоподібний (рис. 66).

Рис. 66. Схема переміщення уламків уздовж берега моря внаслідок 
прибережної течії і косих хвиль

Рис. 67. Синусоїдний характер фронту хвиль моря

Загальне спрямування траєкторії визначають фронтом хвиль, 
а синусоїдність траєкторії є наслідком сполучення сил: берегової 
течії, зворотної та прибійної хвиль (рис. 67).
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3.2.3. Механізм утворення  
еолових розсипищ

Перенесення тонкоуламкового (2–100 мк) матеріалу вітром 
багато в чому подібне до алювіального переносу у воді і може 
бути проілюстроване схемою (рис. 68).

Рис. 68. Схема-переріз формування еолових розсипищ у хвості бархана:
1 – бархан або дюна; 2 – важка фракція мінералів;  

3 – легка фракція мінералів; 4 – повітряні течії

3.2.4. Перенесення уламкового 
матеріалу льодом

Материкові і гірські льодовики переносять величезну кількість 
уламкового матеріалу. Однак тут не простежується подрібнення 
уламків і немає їхнього сортування (за розміром, вагою, складом). 
Тому в моренах немає концентрації цінних мінералів, а уламки 
руди лише є вказівкою напряму розшуків корінних джерел. Разом 
з тим, танення льоду створює водні потоки, які частково переми-
вають матеріал морен, формуючи флювіогляціальні розсипища. 
Правда, їхнє практичне значення зовсім не суттєве!
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3.3. Геологічні та кліматичні  
умови формування розсипищ

Речовинний чинник є визначальним – немає дже-
рела руйнування (бідного чи багатого на корисні компоненти) 
– немає розсипища.

Вирізняють три мінеральні джерела таких розсипищ:
– руди корінних родовищ (рудопроявів), що руйнуються, – 

саме за цей рахунок формуються розсипища Au, Pt, алмазу, 
каситериту SnO2, вольфраміту (Fe, Mn)[WO4], кіноварі HgS 
і т. д.;

– акцесорні мінерали гірських порід, що звітрюються, – тоді 
формуються розсипища монациту (Ce, La)[PO4], ксенотиму 
Y[PO4], циркону Zr[SiO4], ільменіту FeTiO3, рутилу TiO2, 
алмазу (в астроблемах) та ін.;

– давні розсипища, що за перемивання постачають мінерали 
для перших двох типів.

За характером зв’язку розсипища завжди пов’язані з корін-
ними джерелами причинно-наслідково (простежуючи розсипище 
в його “головці”, знаходять корінне родовище) і не завжди кіль-
кісно: велике джерело не обов’язково породжує багате розсипне. 
Причому краще, щоб ним була не одна багата жила, а рудне поле 
порівняно бідних і численних прожилків, як-от, наприклад, район 
допливу Юкону – Клондайк, Ельдорадо.

Є також зв’язок речовинно-мінералогічний, оскільки мінераль-
ні асоціації розсипища і першоджерела дуже близькі, як і майже 
збіжні за мінеральним складом, хімічним складом мінералів і 
геохімічними домішками, морфологією кристалів мінералів, тер-
мобарогеохімічними ознаками флюїдних включень у мінералах 
легкої фракції розсипищ. За цими ознаками можна діагностувати 
генезис первинного джерела та навіть з’ясувати глибину його 
ерозійного зрізу (малий–середній–великий). Декілька прикладів 
(рис. 69, а, б).
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Рис. 69. Мінералого-геохімічні ознаки взаємозв’язку  
розсипищ і геолого-генетичних типів корінних родовищ

Кліматичний чинник, як завжди, несприятливий і сприятли-
вий.

Несприятливий може бути, якщо:
– субарктична зона високих широт, де різко загальмоване хі-

мічне звітрювання і зріла кора звітрювання не формується;
– переважає фізичне звітрювання, температура змінюєть-

ся в зоні між денною поверхнею і вічною мерзлотою. В 
таких умовах утворюються лише крупні брилові розвали 
без вивільнення цінних мінералів, тобто елювіально-де-
лювіальних розсипищ немає. Звільнення цінних мінералів 
може бути за механічного руйнування річковими потоками 
до стану грануляції породи, тому в арктичній зоні є тіль-
ки алювіальні розсипища, значно віддалені від джерела. 
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Несприятливі також пустельно-аридні зони – там можуть 
траплятися лише еолові розсипища.

Найсприятливішим є помірний клімат (середні широти), де 
хімічне і фізичне звітрювання рівноцінні, а самі розсипища схи-
лові (елювіально-делювіальні) і долинні (алювіальні). До таких 
треба також віднести субтропічну і тропічну зони, де переважає 
хімічне звітрювання з утворенням зрілих перероблених кір, які є 
багатим джерелом дрібносортованого пухкого матеріалу.

Важливе значення має тектонічний чинник, оскільки умовно 
позитивні вертикальні блокові переміщення визначають не тільки 
створення, а й збереження розсипищ. Їх поділяють на попередні, 
супроводжуючі і прикінцеві. Попередні позитивні забезпечують 
підняття блоків і родовищ, що вводить їх у сферу руйнування, 
звітрювання і розмиву та визначає нові джерела речовини. Супро-
воджуючі позитивні рухи оновлюють поглиблення базису ерозії, 
зумовлюють повторний цикл ерозійної діяльності та багатора-
зовий перемив річкових осадків й утворення багатих розсипищ 
(відбувається їхнє омолодження). Прикінцеві важливі, коли вони 
позитивно-негативні: перші забезпечують руйнування (переми-
вання), другі – захоронення.

Геоморфологічний чинник дуже сприятливий, коли процеси 
розсипоутворення відбуваються в складно-розчленованому рельє-
фі. У загальному геоморфологічному перерізі вирізняють такий 
каскад розсипищ (рис. 70):

Рис. 70. Положення розсипищ різних генетичних типів
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Елювій – залягає на водорозділі (плато) розчленованого ре-
льєфу на місці руйнування корінного джерела без переносу і сор-
тування матеріалу.

Делювій – матеріал зміщений по схилу (куруми, шлейфи), 
маловіддалений від джерела, слабка дезінтеграція і сортування.

Колювій – результат розмиву делювію, нагромаджується в 
проміжних пониженнях схилу.

Пролювій – нагромаджується поблизу підніжжя схилу в конусі 
виносу сухого яру в умовах порівняно сухого клімату і розчлено-
ваного рельєфу.

Алювій (або ж річкові розсипища) – річкове перенесення ма-
теріалу, сортування, обкатаність. Дуже поширені, значення ве-
личезне (Au, SnO2, FeTiO3, Pt). Джерелом є корінні родовища і 
розсипища – усі перелічені вище та льодовикові. Часто розсипища 
віддалені від джерела на дуже велику відстань, тому іноді їхній 
зв’язок з ними не встановлюється.

Підкласами є руслові розсипища, розташовані в руслі річки 
або під ним, властиві для молодих долин, які в певному часі пе-
рейдуть до долинних; долинні – остаточно сформоване алювіаль-
не розсипище, що виповнює річкову долину, є найпоширенішим 
типом і за тектонічного занурення району (–) стає похованим, а 
за підняття (+) – терасовим; терасові – виникають з долинних 
розсипищ за допомогою поглиблення долини за позитивних рухів 
блоків (підняття), причому долину річки поділяють на руслову і 
терасову (рис. 71).

Рис. 71. Вертикальний переріз долини річки
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Висота тераси (h) спочатку невелика, однак за заглиблення 
русла річки зростає. У випадку, скажімо, р. Клондайк на Алясці 
тераси розташовані на висоті 45–90 м від дзеркала води за вмісту 
самородного золота ~ 600 мг/м3.

Формування усіх цих підкласів алювіальних розсипищ 
пов’язане з послідовним розвитком ерозійно-акумулятивних ци-
клів розвитку річки. Кожен з них відповідає певному порядку 
додатних (позитивних) тектонічних рухів і складається з трьох 
стадій, під час яких морфологія і морфометрія річкової долини 
зазнає відповідних змін (рис. 72):

– глибинної ерозії і поглиблення долини (рання, юна стадія);
– бокової ерозії і розширення долини (середня, зріла стадія);
– стадія заповнення долини і спокою (пізня, дряхла).
Як добре бачимо, на першій (юній) стадії циклу, коли повздов-

жній профіль украй неврівноважений, річка активно врізається 
в гірські породи, що становлять первинний рельєф, тече в поро-
жистих і водоспадних ущелинах крутоспадного ухилу з великою 
швидкістю і ніби пропилює своє русло. Очевидно, що під час цієї 
стадії переважає знесення продуктів розмиву й утворення розси-
пищ маловірогідне. Чого не можна сказати про її другу (зрілу) ста-
дію, коли значно інтенсивніше відбувається бокова ерозія річкової 
долини, чого не простежується під час першої стадії. Відбувається 
сортування уламкового матеріалу і нагромадження цінних важких 
мінералів в її основі. Саме такі умови є найоптимальнішими для 
створення річкових розсипних родовищ (рис. 73, а, б). І вже під час 
третьої (дряхлої) стадії, коли профіль річки добре випрацюваний, 
її ерозійна діяльність гранично зменшується, тоді формування 
річкових розсипищ практично припиняється (рис. 73, в).

Треба сказати, що внаслідок висхідних тектонічних рухів, які 
оновлюють місцеві і глобальні (загальні) базиси ерозії, такі еро-
зійні цикли неодноразово можуть повторюватися. Це призводить 
до виносу величезної маси “пустих” осадків річки і збагаченню 
новоутворених розсипищ цінними мінералами. Саме так від ба-
гаторазового перемивання формуються найбільші за запасами та 
вмістом корисних мінералів алювіальні розсипища.
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Рис. 72. Юна (а), зріла (б) і дряхла (в) стадії  
утворення річкової долини (за М. Бредшоу):

1 – плоска заболочена рівнина; 2 – озеро; 3 – витоки річки; 4 – дайка стійких 
вивержених порід; 5 – водоспад; 6 – вузька V-подібна долина; 7 – долина 

припливу; 8 – гряда стійких порід; 9 – поверхня первинного рельєфу;  
10 – крутоспадний берег, підмитий меандром; 11 – малопотужні заплавні 

відклади; 12 – низька залишкова височина; 13 – місце впадання припливу;  
14 – широкі меандри; 15 – зрізаний меандр-стариця; 16 – береговий вал;  

17 – потужний алювій (річкові відклади)



91
ГЕОЛОГІЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН          

Формування повздовжнього рівноважного профілю річки за-
звичай розпочинається від гирла, з поступовим поширенням до 
витоків. Тому її гідромережа одночасно перебуває у всіх трьох 
стадіях. Через це в різних частинах річкової системи знизу вверх 
розрізняють чотири геоморфологічні зони (рис. 74):

Рис. 73. Взаємозв’язок стадій формування річкової долини і розсипищ 
мінералів: сприятливі (а, б) і несприятливі (в) для формування розсипищ 

стадії розвитку долини (за Ю. Білібіним)

Рис. 74. Чотири геоморфологічні зони різної зрілості річкової системи 
(план), за Ю. Білібіним

– зрілих долин наявного циклу;
– долини розширення і бокової ерозії;
– заглиблення долини з донною ерозією;
– зрілих долин попереднього ерозійного циклу.
За Ю. Білібіним, зона о – це зона зрілих долин старого еро-

зійного циклу, зона а відповідає заглибленню долини (тільки те-
расові розсипища), зона б синхронна розширенню долини, тому 
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є найпродуктивнішою на формування розсипищ усіх підкласів, 
натомість долина зони в є зрілою для нового ерозійного циклу, коли 
сформовані долинні розсипища мінералів витримали найдальше 
перенесення від корінного джерела.

З цього випливає, що найперспективнішою повинна бути до-
лина річки зони розширення з наявними в ній усіма підкласами 
розсипищ. У зоні заглиблення річки першорядне значення можуть 
мати терасові розсипища, натомість долини зони зрілості наявного 
циклу можуть містити великі, однак бідні розсипища. Нарешті, 
зони зрілих долин попереднього циклу здебільшого перспективні 
на невеликі, втім, багаті нагромадження цінних мінералів.

Треба пам’ятати, що з високопіднятих після формування роз-
сипищ тектонічних блоків розсипища можуть бути повністю змиті 
денудацією, а в опущених блоках перекриті молодшими відклада-
ми і похованими на тій чи іншій глибині. Усі ці тектоно-геомор-
фологічні аспекти формування розсипищ дуже важливі для про-
гнозної оцінки територій щодо промислового розсипоутворення 
та подальшої розвідки й експлуатації.

Вивчаючи на континенті розсипища, треба зважити також на 
такі обставини. Чинником планетарного значення формування 
таких розсипищ є приуроченість “первинного” розсипоутворення 
(олігоцен – ранній плейстоцен) до неотектонічного, негеосинклі-
нального етапу розвитку земної кори, що охопив усі її структури, 
за винятком давніх платформ. Розсипища, що тут трапляються, за 
своєю суттю є не що інше, як здебільшого залишкові плащоподібні 
надрудні елювіально-делювіальні продукти звітрювання (кори), і 
тому вони наразі не відіграють будь-якої помітної ролі у видобутку. 
Що стосується похованих родовищ–розсипищ, то вони не супро-
воджуються шліховими ореолами, через що у проведенні розшу-
кових робіт треба широко застосовувати комплексування методів 
морфоструктурного аналізу, палеогеографічних реконструкцій і 
використовувати дані геофізичних і гірничо-бурових робіт.
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3.4. Класифікація  
розсипних родовищ

Елювіальні розсипища у своїх контурах повністю 
визначені площею корінних виходів (рис. 75). Складені крупно-
уламковим невідсортованим матеріалом (розвали). Вміст корисних 
мінералів (компонентів) близький або дещо вищий, аніж у корін-
них породах через винос тонкозернистих продуктів руйнування. 
На таких розсипищах проводять, зазвичай, супутню експлуата-
цію Au (Калгурлі, Австралія), алмазу (Якутія, ПАР), Pt (Урал), 
каситериту, колумбіту–танталіту (Індонезія, Малайзія), ювелір-
ного топазу, берилу, п’єзооптичного кварцу (Волинь, Україна до  
70-х років ХХ ст.).

Рис. 75. Схематичне положення елювіального розсипища:
1 – рудне тіло; 2 – граніти; 3 – елювій з уламками рудних мінералів

За контуром делювіальні розсипища (рис. 76) формують шлей-
фоподібні конуси на схилі (l = � × 10–100 м). Складені погано від-l = � × 10–100 м). Складені погано від- = � × 10–100 м). Складені погано від-� × 10–100 м). Складені погано від- × 10–100 м). Складені погано від-
сортованою різноуламковою масою. Вміст корисних компонентів 
на верху більший, до підошви відбувається розосередження мате-
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ріалу і розубожування. Родовищ золота такого типу багато в різних 
країнах (рис. 77): алмазу – в Якутії і ПАР, гірського кришталю – на 
Уралі, вольфраміту – в Забайкаллі.

Пролювіальні розсипища формують “конуси виносу” поблизу 
підніжжя гір, складені погано відсортованим і невідсортованим 
матеріалом, вміст корисних мінералів зрідка сягає промисло-

Рис. 76. Форма делювіального розсипища в плані

Рис. 77. Переріз типового делювіального  
розсипища золота (за Ф. Шохаром):

1 – ґрунтово-рослинний шар; 2 – елювіальні глини з уламками і щебнем 
ефузивних порід; 3 – інтенсивно звітрілі ефузивні породи;  

4 – золотоносні кварцові жили і прожилки з супутнім поодиноким вкрапленням 
піриту й арсенопіриту; 5 – верстви глин з низьким (а)  

і підвищеним (б) вмістом золота
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вих значень. Такі розсипища відомі в Африці (алмазу – Луембе- 
Чиумбе), монациту – в Сибіру, п’єзооптичного кварцу – на Пів-
денному Уралі (Теренсай).

Алювіальні або ж річкові розсипища особливо важливі. Вони 
протяжні (поясові – 1–10 км), стрічкові і шнуркові. Їхні контури 
визначені спрямуванням водного потоку, гідрологічним режимом 
потоку і його внутрішньою структурою (особливо струмінням!). 
Складаються з обкатаних і відсортованих уламків. Уміст корисних 
мінералів найчастіше сягає промислових значень (Au, Pt, SnO2, 
алмаз!!!), попутно з якими видобувають піщано-гравійну суміш. 
Розсипища можуть розпочинатися неподалік корінного джерела 
(коли пророблена кора звітрювання), однак найчастіше відірвані від 
нього і перемиваються, трасуються по всій гідрологічній мережі.

За розмірами, наприклад, довжина таких розсипищ сягає  
> 10 км (алмази), до 10 км ((Au, Pt), n × 1 км (SnO2, (Fe, Mn)[WO4]), 
n × 100 м (HgS, Ca[WO4]).

Поширення різних підкласів алювіальних розсипищ можна 
відобразити схемою поперечного перерізу долини річки (рис. 78).

За будовою розрізняють розсипища прості (з одним горизон-
том цінних мінералів) і складні (з двома–чотирма горизонтами 
цінних мінералів). Складні сформувалися за перемивання й пере-

Рис. 78. Узагальнений переріз алювіальних руслових (а),  
долинних (б), косових (в) і терасових (г) розсипищ:

1 – корінні породи (плотик); 2 – піски і галечники;  
3 – золотоносні галечники (розсипища); 4 – перекривні золотоносні  

шари глини або піску, галечники (“торфа”)
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відкладання простих розсипищ (рис. 79) і, відтак, за заглиблення 
базису ерозії річки.

Рис. 79. Схема утворення складного розсипища за перемивання простого:
1 – плотик; 2 – піски; 3 – розсипища

Рис. 80. Схема будови алювіального розсипища (переріз)

У класичному геологічному перерізі алювіального розсипища 
вирізняють чотири головні елементи (рис. 80).



97
ГЕОЛОГІЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН          

У розсипищах особливо важливе значення має плотик, або ж 
корінні породи, особливо їхня поверхня. Досвід показує, що їх є 
як мінімум три види:

1) рівний, гладенький, коли русло в масивних міцних породах, 
несприятливих для формування розсипища (рис. 81);

Рис. 81. Схематичний переріз алювіального  
розсипища каситериту з рівним гладким плотиком:

1 – торфа; 2 – граніти; 3 – багатий галечниковий горизонт з каситеритом

Рис. 82. Схематичний переріз алювіального 
розсипища вольфраміту з хвилястим плотиком:

1 – торфа; 2 – піски; 3 – сланці; 4 – дайки граніту; 5 – галечник з вольфрамітом

2) хвилястий, коли русло в породах, що розмиваються нерів-
номірно, найліпше – м’які глинисті сланці, закарстовані вапняки 
(рис. 82);
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3) ребристий, коли розмиваються тонкоплитчасті сланці, най-
ліпше зустрічного до течії річки нахилу (рис. 83);

Рис. 83. Схематичний переріз алювіального  
розсипища золота з ребристим плотиком:

1 – торфа; 2 – піски; 3 – золотоносний елювій плотика; 4 – плотик корінних порід

4) нарешті, як бачимо, ще часто є так званий псевдоплотик 
(рис. 84). Він, зазвичай, складений глинами, що розділяють верхні 
і нижні пласти складних розсипищ (див. рис. 80).

Рис. 84. Схематичний переріз алювіального 
розсипища золота з псевдоплотиком:

1 – торфа; 2 – глина (псевдоплотик); 3 – піски;   
4 – плотик корінних порід (істинний плотик)
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Алювіальні розсипища бувають відкритими і похованими (за-
хороненими) під осадками, що сформувалися після утворення роз-
сипища. Це можуть бути морські чи озерні відклади, алювіальні, 
пролювіальні, льодовикові, еолові, вулканогенні (лавові покрови і 
вулканічний попіл). Зокрема, як-от, наприклад, це є на розсипищі 
Вікторія в Східній Австралії (рис. 85).

Рис. 85. Поперечний переріз похованого під покровом базальту 
алювіального розсипища Вікторія у Східній Австралії (за Ю. Білібіним):

1 – корінні породи; 2 – розсипище; 3 – торфа; 4 – базальти

Перехідним класом розсипищ від річкових (алювіальних) до 
морських є дельтові розсипища. Від алювіальних вони відріз-
няються багатоструйчастістю, а від морських – більшою від-
даленістю від берега та більшою площею поширення (рис. 86).
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Такі розсипища відомі в Індії (циркону), Новій Зеландії (зо-
лота), Колумбії (Pt), гирлі Нілу (ільменіту), а також золота на  
р. Амур (розраховано, що за годину повені захоронюється  
1 кг металу, за 1 рік – 8 т Au).

Зазначимо, що останнім часом усе пильнішу увагу спеціаліс-
тів привертає проблема розробки золотоносних грубозернистих 
осадків берегових валів, похованих русел та власне їхніх аван-
дельт. Найліпші результати наразі отримано в Канаді, де поблизу 
південно-східного узбережжя Нової Шотландії підраховано запаси 
золотоносних пісків обсягом > 32 млн м3 за вмісту золота (Au)  
540 мг/м3 та глибини моря над дельтою 25–30 м (гранична глибина 
для роботи сучасних драг). Уважаємо, що перспективи цього типу 
розсипищ багатообіцяючі, хоча поки їхнє значення у світовому 
золотовидобутку ще досить обмежене.

Нарешті, літоральні (прибережні) розсипища, в яких виріз-
няють три підкласи: прибережно-озерні, прибережно-морські і 
прибережно-океанічні (два останні економічно найважливіші).

Рис. 86. Схематична будова дугоподібного дельтового розсипища
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Особливості їхньої будови такі:
– велика протяжність уздовж берега (n×10 – n×100 км);
– поширені у вигляді вузької смуги (�×10 м) у зоні приплив-�×10 м) у зоні приплив-×10 м) у зоні приплив-

но-відпливних частин  узбережжя (у відкритих басейнах) 
і хвилеприбійній частині в закритих басейнах;

– потужність збагачених пластів не перевищує 1 м, навіть у 
найбільших розсипищах;

– матеріал розсипищ відсортований, обкатаний, рівномірно- і 
здебільшого тонкозернистий;

– залягають у верхній частині піщаних відкладів у вигляді 
малопотужних лінз, що виклинюються в напрямі моря;

– промислового значення набули впродовж останніх 50 років –  
воно величезне!

Це розсипища монациту (Ce, La)[PO4] з 0,2 % � в Індії (родо-� в Індії (родо- в Індії (родо-
вища штату Мадрас, Траванкур), рутилу (TiO2) в Австралії, цирко-
ну (Zr[SiO2]) у Бразилії, ільменіту (FeTiO3) у Єгипті. Бувають дуже 
зрідка розсипища каситериту (SnO2) й алмазу і поки що поодинокі 
Au, Pt (Ном на Алясці), рис. 87.

Отже, як бачимо, у прибережній зоні ці розсипища формують-
ся за активної взаємодії суші і моря за певних геоморфологічних 
умов. Зокрема, берегова зона повинна мати достатню кількість 
уламкового матеріалу, який тривалий час зазнає гідродинамічно-

Рис. 87. Прибережно-морське розсипище золота Ном на Алясці
(за К. Богдановичем):

1 – кристалосланці; 2 – вапняки; 3 – давні поховані морські і річкові відклади; 
4 – сучасні відклади; 5 – сучасне прибережно-морське розсипище; 6 – давні 

прибережно-морські розсипища (два горизонти)
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го впливу води, припливних і відпливних течій. Як наслідок, він 
сортується за крупністю, формою, питомою вагою, мінеральним 
складом і відкладається на певній стійкій акумулятивній формі 
берега – пляжі, косі, пересипі і т. д. У таких розсипищах кон-
центрація важких мінералів сягає десятків відсотків, а іноді 80 і 
навіть 95 %.

Важливою ресурсною особливістю морських розсипищ є їхня 
здатність відновлюватися унаслідок привнесення морем нових 
порцій продуктивного матеріалу на заміну видобутого під час 
розробки, а також руйнації чи розубожування. Особливість таких 
розсипищ пояснюють їхньою рухомістю під впливом хвиль, течій 
тощо, чого не простежується на континентальних і підводних 
алювіальних розсипищах.

Важливою особливістю обох типів розсипищ, що суттєво 
впливає на їхню високу кон’юнктуру, є:

– технологія розробки розсипищ порівняно проста, оскільки 
в ній немає такого дорогого за вартістю процесу, як подріб-
нення руди;

– отриманий продукт вирізняється високою чистотою, оскіль-
ки сторонні домішки відсіюються в процесі формування 
розсипища;

– розробка прибережно-морських розсипищ на відміну від 
континентальних не спричинює вилучення з землекорис-
тування продуктивних угідь (родючих ґрунтів).

Що стосується гляціальних та еолових розсипищ, то вони не 
концентрують промислових кількостей мінералів, придатних для 
розробки. Треба лише сказати, що клас гляціальних поділяють на 
підкласи корінних (моренних) і флювіогляціальних розсипищ, а 
еолові включають дюнний підклас.

Питання для самоконтролю

1. Що таке розсипища?
2. Які мінерали і через які фізичні та хімічні властивості формують роз-

сипища?
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3. Головні генетичні типи розсипищ.
4. На які підкласи поділяють алювіальний тип розсипищ?
5. Які латеральні розміри та яку ширину мають найбільші розсипища і 

чому їхнє промислове освоєння економічно вигідне?
6. За яких головних умов формуються розсипища? Який головний чинник 

акумуляції в них мінералів?
7. Як швидкість потоку річки впливає на переміщення уламків?
8. У чому полягає процес сальтаційного переміщення уламків?
9. Які три механізми транспортування і концентрації мінералів в 

алювіальних розсипищах Ви знаєте?
10. У чому полягає зміст кожної з відомих гіпотез транспортування і на-

громадження важких мінералів?
11. Чому формуються прибережно-морські розсипища?
12. Які типи морських берегів Ви знаєте та в умовах якого типу морського 

берега і чому формуються прибережно-морські розсипища?
13. Як відбувається формування морських розсипищ?
14. Чому промислові прибережно-морські розсипища здебільшого поширені 

на пляжах?
15. Як переміщуються уламки мінеральної речовини уздовж берега моря?
16. У чому зміст механізмів перенесення уламкового матеріалу вітром і 

льодом?
17. Які три мінеральні джерела формування розсипищ Ви знаєте?
18. У чому полягає і як впливає на формування розсипищ кліматичний 

чинник?
19. У чому полягає роль причинно-наслідково пов’язаних тектонічного і 

геоморфологічного чинників формування розсипищ?
20. Які підкласи алювіальних розсипищ Вам відомі?
21. З яких стадій складається один ерозійно-акумулятивний цикл розвитку 

річки?
22. Дайте характеристику кожної зі стадій розвитку річкової долини.
23. Які геоморфологічні зони вирізняють у різних частинах річкової систе-

ми? Як їх уявляв і вирізняв Ю. Білібін?
24. У яких геотектонічних структурах здебільшого поширені континентальні 

розсипища?
25. Як класифікують континентальні розсипища і які особливості для них 

притаманні?
26. Яка морфологія і морфометрія особливо важливих алювіальних розси-

пищ?
27. Зобразіть різні підкласи алювіальних розсипищ на схемі поперечного 

перерізу річкової долини.
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28. Яка вертикальна будова алювіального розсипища та як утворюються 
складні розсипища?

29. Що таке плотик? Які види плотику відомі?
30. Що таке псевдоплотик?
31. У чому відмінність між відкритими і похованими розсипищами?
32. Що таке дельтові розсипища і чим вони відрізняються від власне 

алювіальних?
33. Які підкласи літоральних прибережно-морських розсипищ відомі? У 

чому особливості їхньої будови?
34. У чому ресурсна особливість морських розсипищ?
35. Чому економічна кон’юнктура і рентабельність експлуатації майже завж-

ди властива розсипищам?
36. Чи мають промислове значення гляціальні та еолові розсипища?

Тестові завдання

Головним чинником формування рудоносних розсипищ є:
А – гравітаційний;
В – геомагнітний;
С – термодинамічний;
D – біохімічний.

У складі розсипищ цінні мінерали диференційовані за:
А – розміром та питомою вагою частинок;
В – хімічним складом і структурою;
С – електромагнітними властивостями;
D – кольором і твердістю.

У розсипищах здатні концентруватися корисні мінерали, що 
мають:
А – значну питому вагу і важкорозчинні;
В – значну питому вагу і легко окиснюються;
С – досконалу спайність або велику крихкість;
D – високу твердість та розчинність.

За формування родовищ типу алювіального розсипища під 
час межені відбувається:
А – сортування і збагачення матеріалу;
В – нагромадження уламкового матеріалу;
С – розмивання і руйнування матеріалу;
D – процеси перевідкладення.
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Металоносні літоральні розсипища формуються в умовах 
морського берега:
А – стабільного типу;
В – акумулятивного типу;
С – абразійного типу;
D – комбінованого типу.

До групи “схилових” належать розсипища:
А – колювіальні, пролювіальні;
В – елювіальні, літоральні;
С – алювіальні, флювіогляціальні;
D – терасові, долинні.

Головний металоносний пласт алювіального розсипища 
називають:
А – “пісками”;
В – “торфами”;
С – “плащом”;
D – “глинами”.

Кліматично найсприятливішими для формування еолових 
розсипищ є зони:
А – пустельно-аридні;
В – субарктичні (нівальні);
С – субтропічні й тропічні;
D – помірно континентальні.

Головний металоносний пласт залягає на поверхні лише в 
межах розсипищ, що належать до класу:
А – прибережно-морських;
В – елювіальних;
С – алювіальних (крім косових);
D – делювіальних.

Генетична систематика розсипних родовищ ґрунтується на 
уявленнях про:
А – природу самого розсипища;
В – про його промислове значення;
С – про тип його речовинного джерела;
D – про фізико-хімічні умови кристалізації його корисних мінералів.
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Родовища типу елювіальних розсипищ від “залишкових” 
відрізняються тим, що складені мінералами різного походження:
А – перші – ендогенними, другі – екзогенними;
В – перші – екзогенними, другі – ендогенними;
С – перші – сульфідами, другі – оксидами;
D – перші – вторинними, другі – гіпергенними.

У розсипищах не здатні нагромаджуватися такі мінерали, як:
А – �o�2, Pb�, Z��, ���2;
B – ��O2, T�O2, Al2O3, ��T�O3;
� – Pt, A�, Zr[��O4], (��, L�)[PO4], �куб;
D – (��, ��)WO4, (��, ��)(�b, T�)2O6.

Родовища підкласу гляціальних розсипищ мають промислове 
значення як джерело:
А – будівельного матеріалу;
В – A�, ��O2, T�O2;
С – алмазів, гранату, циркону;
D – W, �o, B�, L�.



РОЗДІЛ 4

ОСАДОВІ РОДОВИЩА

4.1. Загальні зауваження

Осадовими називають екзогенні родовища, які утво-
рилися в процесі механічного, хімічного й біохімічного осадонагро-
мадження на дні кінцевих водоймищ – озер, морів та океанів. Це най-
потужніша й економічно найважливіша група родовищ екзогенної 
серії. З іншими групами родовищ цієї серії її споріднює спільність 
джерела рудної речовини (розмив кір звітрювання). Особливо тісно 
вона пов’язана з розсипищами, переважно прибережно-морськи-
ми (рис. 88). Утім, разом з тим, відрізняється від них несумірним 
віддаленням речовини від джерела дезінтеграції та максимально 
можливим рівнем її сортування під впливом механічних, хімічних 
і біохімічних чинників. Такі родовища також мають специфічний 
мінеральний склад руд, форму їхнього залягання і певні геологічні 
умови поширення (серед осадових порід). З іншого боку, осадові 
родовища демонструють зв’язок з гідротермальними, так званими 
вулканогенно-осадовими, родовищами (субмаринна фація).

Осадові родовища за місцем утворення поділяють на річкові, 
болотні, озерні, морські (найважливіші), які також поділяють на 
платформні (континентальні) і геосинклінальні.
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За способом осадонагромадження вирізняють механічні (пе-
рехідні до розсипищ), хімічні, біохімічні й вулканогенно-осадові 
(перехідні до гідротермальних, як-от субмаринна фація мідно-
колчеданних родовищ).

Усі вони залягають серед осадових або ж осадово-вулкано-
генних порід, рудні тіла згідні з напластуванням вмісних порід та 
сингенетичні до них (часто їх називають “стратифікованими”). За 
формою залягання це, здебільшого, пласти, пластоподібні покла-
ди, плоскі і лінзоподібні тіла. За розміром найчастіше формують 
великі багатопластові тіла, особливо морські родовища (l пластів =  
= n×10 км, h пластів = 0,5–500 м). Порівняно малу потужність 
здебільшого мають вугільні пласти, велику – відклади солей.

Мінеральний склад родовищ визначають трьома групами мі-
нералів:

– стійкими продуктами ендогенного походження до фізич-
ного звітрювання (SiO2, TiO2, слюди);

– продуктами хімічного звітрювання екзогенного походження 
(каолініт, опал, гідрооксиди Fe, Mn);

– власне осадові новоутворення (карбонати, солі, фосфати, 
кременисті сполуки, вуглеводневі сполуки).

Промислове значення величезне, а для деяких видів корисних 
копалин – вирішальне.

За типом корисних копалин родовища поділяють на:
– будівельні матеріали: гравій, піски, глини, сланці, вапняки, 

крейда, доломіти, цементна сировина (мергель), гіпс та ін.;

Рис. 88. Співвідношення розсипищ і механічно-осадових утворень
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– мінеральні добрива і солі: фосфорити, самородна сірка, 
викопні солі (NaCl, ��l та ін.);

– горючі корисні копалини (каустобіоліти, вуглеводні): 
кам’яне і буре вугілля, нафта і газ, горючі сланці тощо;

– рудні родовища: найголовніші Fe, Mn, Al, Cu, U, V–Mo, а 
також Ge, Zr, Be, Ti, Mo.

Серед учених, що розробляли питання осадових родовищ різ-
ного генезису, на матеріалах яких побудований цей розділ, треба 
назвати А. Архангельського, М. Валяшко, М. Вассоєвича, І. Губ-
кіна, Л. Пустовалова, М. Страхова та ін.

4.2. Фізико-хімічні  
умови утворення

За М. Страховим, процес формування осадків і 
пов’язаних з ними “осадових” родовищ може розвиватися в три стадії:  
1) седиментогенезу, 2) діагенезу, 3) катагенезу.

Стадію седиментогенезу поділяють на три підстадії: мобілі-
зації речовини (у корах звітрювання), перенесення осадків (річки) 
й осадоутворення (кінцеві басейни). Перша підстадія (у корах 
звітрювання) відбувається за допомогою фізичного і хімічного 
звітрювання (площинний змив зруйнованих і розчинених продук-
тів). Унаслідок цього річки світового континенту в кінцеві басейни 
виносять твердих наносів 13×109 т за рік (механічно, навіть є таке 
поняття в седиментології, як модуль твердого стоку) і 5×109 т за 
рік (хімічно).

Підстадія переносу осадків з водозбірної площі реалізується 

у вигляді істинних розчинів, що важливо для , 

колоїдних розчинів (Fe, Mn, Al), механічних зависей (суспензій – гли-
ни тощо), грубоуламкового матеріалу (по дну) – механічно стійкі 
силікати, оксиди, самородні метали: SiO2, TiO2, Zr[SiO4], Au, Pt.
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Істинні розчини бувають ненасиченими і насиченими. Перші 
легкорозчинні – NaCl, ��l, MgCl2, MgSO4, CaCl2, CaSO4, гумідні 
кислоти. Другі важкорозчинні – CaCO3, MgCO3, Na2CO3, H2SiO3.

Колоїдні розчини – це, по суті, гідрозолі Fe, Mn, P, Al. Так, 
наприклад, для Fe це гідрохімічні комплекси типу [Fe2(OH)3

3+] або 
залізо-органічні [Fe(C2H4)3

3–].
Механічні суспензії утворюють глинисті мінерали, частково 

сполуки Fe, Mn, P.
Усе ж найважливішою є підстадія осадоутворення в кінцевій 

водоймі. Відбувається механічно, біохімічно, хімічно. Механічне 
осадження виникає під дією сил тяжіння (гравітації) та руху вод 
(хвилеприбійної і берегової течій, припливу–відпливу). Як на-
слідок, відбувається гранулометричне сортування: великі і важкі 
частинки концентруються поблизу берега (практично миттєво 
n×1 хв), дрібні і легші частково виносяться далеко й осаджуються 
тривалий час n×1 000 років (рис. 89). Ширина зони нагромадження 
різних фракцій і ваги залежить від рельєфу дна водойми і гідро-
динамічного режиму.

Рис. 89. Механічна диференціація уламкового  
матеріалу за розміром фракцій з віддаленням від берега
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Біохімічне осадження керується двома чинниками: вибірковим 
засвоєнням морськими організмами окремих хімічних елементів 
з їхнім нагромадженням після їхнього відмирання та редукцією 
(поглинанням) O2 

 
 умови. Так концентруються 

органічні вуглеводневі сполуки (горючі сланці) – Cорг., органогенні 
карбонати (ракушняки, літотамнієві вапняки, корали) – (Ca, Mg)
CO3, органогенно-кременисті сполуки (радіолярити, діатоміти, 
опоки) – SiO2, органогенні фосфати (черепашкові та інші фос-
форити) – P, анаеробні бактерії важливі для Cu і деяких інших 
металів (відновлювальні умови за сірководневого зараження і дії 
анаеробних бактерій), �o стимулює ріст морської органіки і по-�o стимулює ріст морської органіки і по- стимулює ріст морської органіки і по-
глинається, як і поглинається V (голотуріями, їжаками).

Хімічне осадження зумовлене декількома чинниками, зо-
крема реакціями гідролізу і карбонатизації. Чинники зміни pH 
середовища як механізму осадження наочно бачимо з діаграми  
(рис. 90) та рис. 91, що розкривають геолого-геохімічну поведінку 
за осадження відповідних речовин.

Рис. 90. Послідовність випадання гідратів  
і карбонатів за зміни pH розчину (за Ґ. Бріттоном)

Дуже важливе значення мають також окисно-відновні інверсії 
режиму. Зокрема, осадження за окиснення Fe2+ →Fe3+ (лімоніт), 
Mn2+ →Mn4+ (піролюзит). За відновлення відбувається осадження 
V5+ → V3+ (монтрозеїт V2O3 × H2O), U6+ → U4+ (UO2), Mo6+ → Mo4+ 
(MoS2), Cu2+ → Cu1+ (Cu2�). Не меншу роль відіграють також обмін-). Не меншу роль відіграють також обмін-
ні реакції з утворенням важкорозчинних солей, як-от, наприклад, 
5Ca2+ + 3[PO4]

3– + F– → Ca5[PO4]3F (фосфорит), Sr2+ + [SO4]
2– → 

Sr[SO4] (целестин) тощо.
За умов хімічного осадження важливою є коагуляція золей ко-

лоїдних розчинів Fe, Mn, Al, стикнувшись з електролітом моря (так 
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утворюються лімоніт, вад, боксит). Відбувається також процес вибір-
кової сорбції органікою і гелями (глибоководне біохімічне осадження) 
малих елементів �, �, �o, �o, ��, у тім числі формуються глибоко-�, �, �o, �o, ��, у тім числі формуються глибоко-, �, �o, �o, ��, у тім числі формуються глибоко-�, �o, �o, ��, у тім числі формуються глибоко-, �o, �o, ��, у тім числі формуються глибоко-�o, �o, ��, у тім числі формуються глибоко-, �o, ��, у тім числі формуються глибоко-�o, ��, у тім числі формуються глибоко-, ��, у тім числі формуються глибоко-��, у тім числі формуються глибоко-, у тім числі формуються глибоко-
водні Fe–Mn конкреції. Нарешті, процес випаровування води в лагунах 
у разі засушливого клімату, коли переважає сольове перенасичення 
і синхронне випадання в осадок NaCl, ��l, MgCl2, MgSO4, CaSO4.

Під час другої стадії – стадії діагенезу – відбувається пере-
творення сильно зволоженого і збагаченого бактеріями мулоподіб-
ного осадку в щільну породу, тобто початок процесу літифікації, 
який значно триваліший, аніж власне седиментація. Проте саме 
вона призводить до утворення осадової породи. Цей процес також 
поділяють на три підстадії.

У першу підстадію окиснювального мінералоутворення в умо-
вах кислого середовища (внаслідок O2 мулової води) на дні басей-
ну виникають мулові конкреції ��, ��, Al (рис. 92). У другу під-��, ��, Al (рис. 92). У другу під-, ��, Al (рис. 92). У другу під-��, Al (рис. 92). У другу під-, Al (рис. 92). У другу під-Al (рис. 92). У другу під- (рис. 92). У другу під-
стадію, яка дуже важлива, відновного мінералоутворення в умовах 

Рис. 91. Схема послідовності відкладання руд алюмінію, 
 заліза і мангану в прибережній частині кінцевої водойми  

з віддаленням від області зносу (за М. Страховим):
1 – крива розподілу залізних руд; 2 – те саме для манганових руд; 

 3 – те саме для алюмінієвих руд; 4 – зруденіння кори звітрювання;  
5 – карбонатні руди зони шельфу
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лужного середовища відбувається поглинання бактеріями спершу 
вільного O2, а згодом O2 гідрооксидів і сульфатів (рис. 93). У третю 
підстадію відбувається внутрішній перерозподіл речовини, у тім 
числі за розкладання органіки, переходу окиснених сполук Fe3+ і 
Mn4+ в закисні форми Fe2+ і Mn2+ (осаджуються силікати і карбона-
ти), а також зміна кислих умов на лужні (�� 6,8–8,5). Отже, пору-�� 6,8–8,5). Отже, пору- 6,8–8,5). Отже, пору-
шується рівновага між надмуловими і муловими водами (у перших 
багато O2, SO4, а в других – Fe2+, Mn2+, Cu, V, Co, Pb, Zn, P, Ca, Mg, 
які осаджуються в стійких формах) і тоді виникає ефект дифузії  

.

Рис. 92. Схема виникнення мулових конкрецій

Рис. 93. Процес другої підстадії діагенетичного  
формування осадової породи
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За М. Страховим, стійкими діагенетичними формами є карбо-
нати (FeCO3, MnCO3, (Ca, Fe, Mg)CO3, (Ca, Mg)CO3), сульфіди – 
марказит, пірит, мілерит, силікати – Fe2+, Mn2+ – глауконіт, шамозит 
та інші хлорити, водні силікати – монтморилоніт, палигорськіт, 
цеоліти. Так у третю підстадію внутрішнього перерозподілу фор-
муються стійкі мінеральні форми з утворенням псевдоморфоз, 
конкрецій, мономінеральних нагромаджень.

У третю стадію, стадію катагенезу як початку зародження 
метаморфізму, відбувається подальше перетворення й остаточна 
літифікація діагенетизованих осадків. Це відбувається у зв’язку 
з їхнім перекриттям (захороненням) новими (молодшими) осадка-
ми. Мабуть, з підвищенням тиску (P = 80–90 МПа) і температури  
(T = 90–100 °C) відбувається відтискання залишкової мулової води, 
що насичена солями, руйнуються деякі силікати, наприклад, біо-
тит, який постачає Fe, Ti, Zn, Sn, Mo, польові шпати (Ca, Sr, Pb), 
а також піроксени й амфіболи (Zn, V, Fe), відкладаються або ж 
перевідкладаються стійкі у відновних умовах мінерали Fe, V, Cu, 
Pb, Zn, U у вигляді вкраплень і прожилків, однак у межах одного 
пласта, чим і відрізняються від інфільтраційних утворень.

4.3. Генетичні типи осадових руд

Відповідно до стадій формування, вирізняють руди 
седиментаційного, діагенетичного і катагенетичного походження.

Седиментаційні руди формуються порівняно швидко, за меха-
нічного і хімічного осадження. За першого формуються будівельні 
матеріали, за другого – солі, гіпс, ангідрити. Діакатагенетичні 
стадії лише мінералогічно формують руду.

Діагенетичні руди формуються унаслідок зміни окисно-від-
новного потенціалу середовища за діагенезу. Це “сульфідні” руди 
Cu–Mo–V–Pb–Zn і карбонатні Fe і Mn. За катагенезу виникають ті 
самі руди, однак за порівняно високих тисків і температури, тобто 
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в перехідних умовах початкового метаморфізму. Від власне мета-
морфічних відрізняються відсутністю його ознак в рудах і породах, 
від гідротермальних утворень – відсутністю зв’язку з магматизмом 
і стадіями мінералізації, а від інфільтраційних родовищ, хоча вони 
і близькі, – перерозподілом рудної речовини винятково в межах 
пластів, що збагачені за осадонагромадження.

Особливе місце тут посідає питання осадонагромадження і 
вулканізму, адже тривалий час уважали, що головним джерелом 
осадочних руд могли бути тільки континентальні області зносу, 
тобто кори звітрювання. Однак впродовж останніх 50 років до-
ведено, що ними можуть бути і продукти вулканічної діяльності, 
як прибережної, так і придонної (підводної), особливо у рифтових 
зонах.

Які ж можливі шляхи надходжень корисних речовин в осадок? 
Їх є як мінімум п’ять, а саме:

– у вигляді підводних вулканічних ексгаляцій;
– підводні джерела гідротермальних розчинів з морського 

дна – особливо важливі так звані “чорні курильщики”;
– у вигляді “адсорбентів” (пірокластичний матеріал вулканів, 

що потрапив в осадок);
– у вигляді продуктів розкладання вулканічного матеріалу 

під дією морської води (“гальміроліз”);
– як продукт вилугованого вулканічного матеріалу.
Отже, фізико-хімічні умови вулканогенно-осадового рудоутво-

рення дещо відрізняються від типового осадового, однак загальна 
схема така сама: стадія седименто-, діа- і катагенезу.

4.4. Геологічні умови формування

Їхнє формування потрапляє під спрямованість і 
незворотність загальної історії утворення осадових РКК і зем-
ної кори. Зумовлені вони незворотністю і спрямованістю зміни 
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фізико-хімічних умов на поверхні Землі. Як уже відомо, давня 
атмосфера містила у своєму складі багато CO2, NH3, CH4, сучасна 
ж складається з 78 % N2, 21 % O2 і малої кількості CO2. Натомість 
давня гідросфера – це розчин HCl, HF, частково H2SO4, через певні 
етапи розвитку вона мала хлоридний, хлоридно-карбонатний і Cl––
CO3

2––SO4
2– склад (сильні кислоти), а сучасна – Cl––SO4

2– (слабкі 
кислоти). Усі ці тренди еволюційної зміни середовища відобрази-
лися на формах нагромадження корисних копалин (табл. 2).

Таблиця 2
Еволюційний зв’язок осадонагромадження і формування

родовищ різних корисних копалин

Карбонатні
породи Залізні руди

Горючі
корисні

копалини
Солі

Хемогенні
доломіти

Кременисто-залізисті осадки 
(у центрі геосинкліналей)

Горючі сланці
(докембрій)

Немає
(докембрій)

Хемогенні
вапняки Карбонатно-оксидні залізисті 

руди (у крайових частинах 
геосинкліналей)

Вугілля–нафта 
(PZ–�Z)

З’явилися 
в PZБіогенні 

вапняки

 

ча
с 

Разом з тим, формування осадових родовищ відбувалося пе-
ріодично, що зумовлено циклічністю геосинклінального розвитку 
земної кори. Початкова стадія циклу – це базальтоїдний магматизм 
(і кори його звітрювання) як джерело руд Fe, Mn, Al, P; механічні 
осадки – конгломерати, піски. Середня стадія циклу – стабілізація 
дна моря – формувалися карбонати, кременисті породи, горючі 
сланці і глини. У кінцеву стадію циклу розвиток геосинкліналей 
ознаменувався періодом регресій (орогенез), звідси нагромаджу-
валися вугілля, гіпси, ���l, ��l. Повторення циклів (геосинклі-���l, ��l. Повторення циклів (геосинклі-, ��l. Повторення циклів (геосинклі-��l. Повторення циклів (геосинклі-. Повторення циклів (геосинклі-
налі, як добре відомо, бувають поліциклічними – два–три цикли) 
спричиняло повторення відповідних формаційних рядів родовищ.
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4.5. Фації морських осадків  
і загальна зональність 
осадового рудоутворення

Суть питання в тому, що чинники морського оса-
донагромадження діють не окремо, а в певній комбінаториці, осо-
бливо з віддаленням від берега, і визначають власне ступінь рухо-
мості корисних компонентів і порядок їхньої локалізації в зв’язку 
з певними фаціями морських осадків. М. Страхов вирізняє чотири 
групи (асоціації) елементів, що осаджуються в однакових умовах і 
концентруються по сусідству (в одних і тих же фаціях порід), що 
добре бачимо з рис. 94 і коментарях до нього. Отже, до першої 
групи треба віднести кластофільні елементи Al, ��, ��, P, при-Al, ��, ��, P, при-, ��, ��, P, при-��, ��, P, при-, ��, P, при-��, P, при-, P, при-P, при-, при-
урочені до грубозернистих фацій пісків, алевролітів. До другої –  
кремнеземні й органічні речовини – діатоміти, спонголіти, тре-
пел, опока, горючі сланці в тонкозернистих фаціях. Третя група 
карбонатів – кальцит, доломіт поблизу берега і далі від нього. 
Четверта група галогенів і сульфатів – NaCl, ��l, CaSO4×2H2O – у 
зоні прибережних лагун.

Рис. 94. Зведений ряд корисних копалин платформної області, 
сформованих в умовах морського осадонагромадження  

з віддаленням від берега
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4.6. Геолого-кліматичні чинники 
осадового рудоутворення

Осадові родовища формуються в процесі осадо-
нагромадження і тому, звичайно, тісно пов’язані винятково з 
осадовими й осадово-вулканогенними породними комплексами. 
Через це може створитися помилкове (хибне) уявлення, що оса-
дові родовища є скрізь, де є осадові породи. Це, звичайно, не так, 
оскільки тільки певний збіг деяких обставин, крім суто седимен-
тогенезу, може призвести до акумуляції корисної речовини. Серед 
них обов’язкова наявність відповідних джерел рудної речовини 
(кір звітрювання і вулкану), особливих кліматичних і тектонічних 
чинників, що сукупно забезпечить її нагромадження.

Кліматичний чинник дуже важливий, адже давно відомо, що 
певні групи осадових родовищ чітко тяжіють до певних кліма-
тичних зон Землі.

Прийнято обґрунтовано вирізняти чотири типи літо- і рудо-
генезу залежно від особливостей клімату: гумідний, аридний, ні-
вальний (льодовиковий) і тільки один акліматичний – підводно-
вулканічний (за М. Страховим).

Нагадуємо, що гумідні умови – це помітна перевага метео-
рних опадів (дощу) над випаровуванням за високої температури. 
Це сучасні області так званого субекваторіального клімату (до 
10–15° на південь і північ від екватора). Такий клімат переважав й 
у “викопні” (давні) епохи осадонагромадження. Саме тому в таких 
умовах наявні добре пророблені кори звітрювання, які є джерелом 
руд Fe, Mn, Al, і саме в таких зонах формуються родовища вугілля, 
горючих сланців, бокситів.

Натомість аридні кліматичні умови навпаки мають перевагу 
процесів випаровування над дощовими опадами за високої темпе-
ратури. Це сучасні області в широтах 10–30° у південній і північній 
півкулях Землі. У таких умовах формуються прибережно-літораль-
ні родовища солей (NaCl, ��l, CaSO4×2H2O, морські фосфорити, 
доломіти), а на порівняному мілководді – мідисті пісковики, у яких 
джерелом є борніт Cu5FeS4 і халькозин Cu2S.
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Нівальні умови – це тривалий розвиток зледеніння за низьких 
температур у сучасних приполярних областях. Тут домінує меха-
нічне руйнування і, відтак, механічне нагромадження, формуються 
розсипища під час перемивання морем і будівельний матеріал 
(глини), однак у дуже обмежених масштабах.

У підводно-вулканічному акліматі вулканогенно-осадовий 
рудогенез здебільшого розвивається в серединно-океанічних риф-
тових зонах. Для нього притаманні своєрідні джерела корисного 
матеріалу (виверження) і певні фізико-хімічні умови нагромаджен-
ня. Речовина у вигляді туфітів, туфів, інших вулканічних порід. 
Формуються родовища Fe–Mn конкрецій з Co і V, Cu, Pb, Zn, U 
(умови відновлювальні, отже, сульфіди).

Тектонічний чинник. З’ясовано, що певні крупні геотектонічні 
елементи земної кори часто доволі чітко контролюють певні типи 
осадових корисних копалин. З цього погляду розрізняють чотири 
категорії родовищ:

1.  Біогенні родовища різних карбонатних і кременистих по-
рід, вугілля (з U, Ge), які є індиферентними до геолого-
структурних умов поширення і наявні в геосинкліналях, 
на платформах і передгірських прогинах, тобто всюди.

2.  Прибережно-морські родовища оксидів і гідрооксидів – 
боксити (Al), лімонітові руди (Fe), піролюзит-манганітові 
руди (Mn), фосфорити (P), що формуються здебільшого на 
платформах – плитах.

3.  Вулканогенно-осадові родовища сульфідних Pb–Z� руд, гід-Pb–Z� руд, гід-–Z� руд, гід-Z� руд, гід- руд, гід-
рооксидних Fe–Mn конкрецій (з Co, V), мідно-колчеданні 
(субмаринні фації), U–V–Mo, що формуються винятково в 
умовах геосинкліналей і в сучасних зонах рифтогенезу.

4.  Лагунні родовища гіпсів, солей, приурочені до передгір-
ських (передових) западин, ��-пісковиків – на пізніх ста-��-пісковиків – на пізніх ста--пісковиків – на пізніх ста-
діях розвитку передових і міжгірських западин (наприклад, 
Передкарпатський прогин).

Залежно від геотектонічного поширення родовищ вирізняють 
їхні наступні специфічні особливості (табл. 3).
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Таблиця 3
Особливості геологічної будови родовищ  

залежно від геотектонічних умов їхнього формування

Геологічні  
параметри родовищ Геосинкліналі Платформи і

передові прогини

Кількість пластів Багато (�×100 – на вугіль-�×100 – на вугіль-×100 – на вугіль- – на вугіль-
них родовищах Донбасу)

Один (1–2 в Підмосков-
ському басейні)

Довжина пластів L = n×10 км L = n×100 м

Потужність пластів
Мала (не стабільний ре-
жим коливальних рухів, 
часте перешаровування)

Велика (до 500 м – за 
стабільного прогинання, 
особливо в передових про-
гинах)

Стійкість параметрів
– мінерального складу
– внутрішньої будови

Витримані Не витримані

Структура родовищ визначається син- і пострудними дислока-
ціями. Перші сприятливі за стабільного прогинання (у прогинах, 
мульдах). Постгенетичні (складчасті і скидові) становлять основу 
структури родовищ: за наступних епігенетичних розмивів родови-
ща зберігаються в мульдо-синклінальних структурах (залізорудні 
родовища Керчі). Важливим є режим коливальних тектонічних 
рухів, що визначають трансгресивно-регресивні процеси. Під час 
трансгресій (негативні рухи) формуються родовища бокситів (Al), 
��–�� руд, фосфоритів (це пов’язано з перемиванням кір звітрю-–�� руд, фосфоритів (це пов’язано з перемиванням кір звітрю-�� руд, фосфоритів (це пов’язано з перемиванням кір звітрю- руд, фосфоритів (це пов’язано з перемиванням кір звітрю-
вання), а за позитивних коливань у період регресії утворюються 
родовища вугілля, сидеритів, солей і гіпсів, мідистих пісковиків, 
що пов’язано з видаленням з системи H2O через випаровування.

4.7. Осадові рудні формації

Природно-історичні комплекси осадових порід, що 
виникли в однакових кліматичних, геоморфологічних, тектонічних 
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та інших умовах, тобто пов’язані в просторі і часі, називають-
ся осадовими формаціями. Рудні утворення, що підпорядковані 
певним осадовим формаціям, називаються рудними формаціями. 
Разом з тим, питання осадових рудних формацій вирішене недо-
статньо, їх багато і т. д.

Серед них головними є:
– формація прибережно-морських і морських розсипищ Au;
– формація мідистих пісковиків (з U);
– болотних та озерних залізних руд;
– прибережно-морських піщано-глинистих відкладів манга-

нових руд;
– фосфоритоносна; соленосна аридних зон; вугленосна (з 

U і Ge) платформних, геосинклінальних і перехідних зон, 
відповідно, та ін.

4.8. Генетична класифікація 
осадових родовищ

Відповідно до генетичних класів, вирізняють:
4.8.1. Механічно-осадові родовища будівельних матеріалів з 

двома  підкласами;
– прибережно-морські і прибережно-озерні. В таких умовах 

формуються родовища гравію і піщано-гравійних сумішей, 
у яких супутньо трапляються дрібні розсипища Au, Pt, SnO2, 
Zr[SiO4], T�-�b; родовища пісків мономінеральних (оліго-T�-�b; родовища пісків мономінеральних (оліго--�b; родовища пісків мономінеральних (оліго-�b; родовища пісків мономінеральних (оліго-; родовища пісків мономінеральних (оліго-
міктових) і поліміктових (полімінеральних). Перші, зазви-
чай, суттєво кварцові (“елітного” піску), другі – аркозові 
(кварц-польовошпатові) і граувакові (кварц-плагіоклазові);

– власне морські та озерні – це родовища глин: каолінітових, 
галуазит-нонтронітових, монтморилонітових, пірофіліто-
вих, бентонітових, іноді бокситових.
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4.8.2. Хімічно-осадові родовища з двома підкласами: хемо-
генні аридних зон і хемогенні гумідних зон. Перші формуються за 
участю істинних розчинів, другі – колоїдних (за В. Смірновим);

– хемогенні аридних зон виникають в лагунах і за умовами 
залягання розрізняють родовища розсолів (ропи) у сучасних 
басейнах (лагуна Кара-Богаз-Гол, рис. 95, Сиваш тощо) 
та підземні солоні води; донні поклади солей (у сучасних 
басейнах) та поховані. За складом хемогенні родовища – це 
родовища евапоритів – гідридно-сульфатні солі Na, �, Mg, 
Ca із домішками Br, J, B, калійні і кам’яні солі (Саскачеван, 
Канада; Солікамськ, Урал; Страсфурт, Німеччина; Калуш 
і Стебник, Передкарпатський прогин, рис. 96; Солотвино, 
Закарпатський прогин). Це ще родовища гіпсу-ангідриту 

Рис. 95. Схематична карта з розподілом соленосних 
 фацій затоки Кара-Богаз-Гол (за М. Фівегом):

Засохла частина затоки: 1 – відклади галіту; 2 – відклади гіпсу.  
Обводнена частина затоки, площі осадження: 3 – глаубериту;  

4 – мірабіліту; 5 – галіту й епсоміту; 6 – межа осадження солей станом на 1956 р.; 
7 – ізолінії концентрацій солей у поверхневому шарі ропи, %; 8 – контур затоки; 

9 – контур максимального поширення гіпсо-соленосних відкладів;  
10 – різко виражені форми берегового врізання затоки
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(CaSO4×2H2O, CaSO4) у Щирці і Любені, самородної сір-
ки (Розділ, Язів, Немирів) на Львівщині, бариту BaSO4 та 
целестину SrSO4, бору (ашарит Mg2[B2O5]×H2O, сасолін 
Н3ВО3, гідроборацит (Ca, Mg)[B6O11]×6H2O), а також фос-), а також фос-
форитів з U, TR–Lu, Ce (Каратау, Скелясті гори), мідистих 
пісковиків (Джезказган, Удокан), �–� у чорних бітуміноз-�–� у чорних бітуміноз-–� у чорних бітуміноз-� у чорних бітуміноз- у чорних бітуміноз-
них сланцях (Колорадо), комплексних Cu–Mo–Zn–Ni–Au, 
A�, Pt, �� руд (Мансфельд). Щоправда, чотири останні, ві-, Pt, �� руд (Мансфельд). Щоправда, чотири останні, ві-Pt, �� руд (Мансфельд). Щоправда, чотири останні, ві-, �� руд (Мансфельд). Щоправда, чотири останні, ві-�� руд (Мансфельд). Щоправда, чотири останні, ві- руд (Мансфельд). Щоправда, чотири останні, ві-
рогідно, усе-таки можна віднести до біохімічного генезису, 
однак тут усе ще є предмет дискусії;

– підклас хемогенного рудоутворення в гумідних зонах за 
умов надлишку H2O в осадках, високої температури і тран- в осадках, високої температури і тран-
спортної ролі колоїдів. Формуються типові кластофільні 
об’єкти, як-от, Al, Fe, Mn у прибережних зонах унаслідок 
коагуляції при зустрічі колоїдів з електролітами моря. За 
умовами залягання це пласти в основі трансгресивних се-
рій, що складені гідрооксидами Al, ��, ��, іноді карбона-Al, ��, ��, іноді карбона-, ��, ��, іноді карбона-��, ��, іноді карбона-, ��, іноді карбона-��, іноді карбона-, іноді карбона-
тами і водними силікатами (шамозитом, лептохлоритами, 
тюрингітом). Текстура руд оолітова, землиста. Уніфікова-
ний переріз такого типу родовищ зображений так (рис. 97).

Рис. 96. Повздовжній фаціально-літологічний переріз верхньоолігоцен–
нижньоміоценових соленосних відкладів Внутрішньої зони 

Передкарпатського прогину (за К. Донченком зі спрощенням):
1 – перекривні піщано-глинисті породи; 2–7 – породи соленосної формації:  

2 – соленосні брекчії; 3 – глини; 4 – пісковики; 5 – гравеліти; 6 – кам’яна сіль;  
7 – калійна сіль; 8 – підстильні аргіліти і пісковики
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Це можуть бути родовища Al (Тихвінське, Онезьке, Тиман-Al (Тихвінське, Онезьке, Тиман- (Тихвінське, Онезьке, Тиман-
ське), �� (Керченські в Україні, Клінтон у Лотарінгії), �� (Ні-�� (Керченські в Україні, Клінтон у Лотарінгії), �� (Ні- (Керченські в Україні, Клінтон у Лотарінгії), �� (Ні-�� (Ні- (Ні-
кополь і Великий Токмак в Україні, Чіатурі в Грузії, Моанда в 
Габоні).

Джерелом речовини в корах звітрювання для алюмінію є гра-
ніти, сієніти, діорити; для заліза – перидотити, серпентиніти та 
інші ультраосновні породи; мангану – слабкоманганоносні породи, 
такі як вулканічні, карбонатні, теригенні, метаморфічні.

Локалізація кластофільних елементів відбувається в області 
шельфу, однак з деякою диференціацією у зв’язку з різною гео-
хімічною рухомістю різних металів (рис. 98). Саме ж перекриття 
області локалізації зумовлює існування родовищ комплексних 
Fe–Al, Al–Mn руд.

Рис. 97. Узагальнена геологічна колонка девонських бокситів 
геосинклінального типу Північного Уралу (за Г. Бушинським):

1 – вапняки світло-сірі, масивні; 2 – вапняки темно-сірі;  
3 – мергелі темно-сірі і чорні; 4 – боксити сірі, шаруваті, з морською фауною;  

5 – боксити червоні; 6 – гальки вапняків; 7 – кутасті брили вапняків
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Рудна зональність спричинена зниженням фугітивності pO2 
з глибиною (рис. 99).

Рис. 98. Диференціація руд Al, �� і ��  
у прибережній частині кінцевої водойми

Рис. 99. Схема зональності руд заліза і мангану залежно від занурення
дна морського басейну

Хемогенно-осадові родовища гумідних зон поділяють за гео-
тектонічною ознакою на геосинклінальні і платформні. У геосин-
клінальних виділяють прибережно-морські (у крайових частинах 
платформ) серед морських відкладів. Головно, це руди моногі-
дратних бокситів Al2O3×H2O : це родовища Росії 
(Червона Шапочка, Сосьвинське), Ямайки, Гаїті, Хорватії, Греції.
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Родовища платформ континентальні озерно-болотні серед гру-
боуламкових порід. Руди тригідратні боксити з Al2O3×3H2O (гібсит 
Al(OH)3). Це родовища Росії (Тихвінське, Тиманське), Казахстану 
(Амангельди), Єнісейського кряжу (Чулимське).

Родовища заліза платформні, континентальні озерно-болотні 
з оолітовими бурозалізняковими рудами (лімоніт Fe2O3×nH2O). 
Промислове значення невелике (Урало-Тургайський район –  
Лисаківське). Геосинклінальні прибережно-морські важливі, звер-
ху вниз по перерізу зональні (рис. 100). Промислове значення ве-
лике (~ 30 % світових запасів) – це родовища Керченські, Аятське, 
Колпашівське, Лотарінгії, США, зазвичай, молоді (J–N).

Рис. 100. Схема поширення фацій залізних руд на дні морського басейну:
1 – фація оксидних (гетит-гідрогетитових) руд із Fe3+; 2 – фація гідросилікатних 

(шамозит-тюрингітових) руд з Fe3+ і Fe2+; 3 – фація карбонатних  
(сидеритових) руд з Fe2+

Родовища мангану континентальні, платформні озерні, мають 
вкрай мале значення, натомість геосинклінальні прибережно-мор-
ські для цього металу посідають головне місце (до 80 % світових 
запасів). Родовища цього типу зміщені далі від берега (до пела-
гіалі), залягають у тонкозернистих морських відкладах, часто з 
викопною фауною, руди зональні, оолітові (рис. 101). Родовище 
Чіатурі, група Нікопольських родовищ (Великий Токмак).

Нарешті, родовища залізо-манганових конкрецій з Co, V, Ni, 
речовина яких надходить з вулканічних джерел. Знаходиться на дні 
сучасних океанів у глибоководній зоні пелагіалі, пов’язані з глибо-
ководними мулами, особливо червоними глинами і радіолярієвими 
мулами. Важкодоступні, однак колосальні запаси цих металів.
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4.8.3. Осадові біохімічні родовища (біогенні). Усі вони пов’язані 
з життєдіяльністю і відмиранням морських організмів. Це родовища 
фосфоритів (з � і T�), карбонатних порід – доломітів, літотамніє-� і T�), карбонатних порід – доломітів, літотамніє- і T�), карбонатних порід – доломітів, літотамніє-T�), карбонатних порід – доломітів, літотамніє-), карбонатних порід – доломітів, літотамніє-
вих, коралово-рифових та черепашкових вапняків і мергелів (зміша-
ного походження), кременистих порід – діатомітів, трепелів, опок, 
радіоляритів, спонголітів, каустобіолітів – вуглеводнів, бітумінозних 
сланців з Mo–V–U (з асцидіями, голотуріями), мідистих пісковиків, 
що формуються за участю анаеробних бактерій.

Фосфорити платформні формують жовнові руди серед дель-
тових піщано-глинистих відкладів. Тут фосфор поглинається мі-
кроорганізмами, які утворюють біобар’єр поблизу дельт річок. 
Нагромаджується за їхнього відмирання, розкладання і з’єднується 
з органогенним Ca2+. Однак промислове значення другорядне. 
Чого не можна сказати про геосинклінальні масивні фосфорити, 
поклади яких залягають у глинистих відкладах шельфу і мають 
велике економічне значення. За О. Казаковим, нагромадження P та 
утворення покладів відбувається за схемою (рис. 102). З цієї схеми 
бачимо, що апвелінг – висхідні потоки холодної води, насиченої 
CO2 і P2O5 поблизу шельфу, де порівняно висока температура води і 
невисокий тиск, втрачають насичення pCO2 і розпочинається крис-
талізація CaCO3 – суміші nCa3P2O5×mCaF2×kCaCO3, – формуються 
фосфоритові поклади. Промислове значення величезне. Родовища 
Каратау (Південний Казахстан), Скелястих гір, Північної Африки, 
Китаю (Юнань) та ін.

Рис. 101. Схема поширення фацій манганових  
руд на дні морського басейну:

1 – фація оксидних (піролюзит-псиломеланових) руд із Mn4+;  
2 – фація манганітових руд з Mn4+ і Mn2+; 3 – фація карбонатних  

(родохрозитових) руд з Mn2+
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Родовища карбонатних порід. Виникають доломіти, мергелі 
(змішані глибинно-карбонатні осадки), вапняки, що складаються 
зі скелетів коралів, детриту і черепашок (ракушняки).

Кременисті породи формують родовища діатомітів, що скла-
дені діатомовими водоростями, трепелів (суміші скелетів раді-
олярій, губок, форамініфер), опок – щільної суміші аморфного 
кремнезему, радіолярій, губок і діатомітів. По суті, це перетворені 
діатоміти і трепели.

Особливу групу становлять родовища каустобіолітів, що 
включають горючі сланці, нафту і газ, вугілля, часто з U, Ge, Sc, Se.

4.8.4. Вулканогенно-осадові (ексгаляційно-осадові) родови-
ща. Пов’язані з процесами підводного вулканізму рифтових зон. 
Іноді простежуються переходи від вулканогенно-осадових до суб-
вулканічних утворень. Це родовища Fe–Mn, Pb–Zn–Cu-колчеданів.

Рис. 102. Схема фосфоритоутворення – осадження фосфатів з морської 
води в зоні шельфу в умовах висхідних холодних глибинних  

течій – апвелінгу (за О. Казаковим):
1 – фація берегових галечників і пісків; 2 – фосфоритова фація;  

3 – фація вапнистих відкладів; 4 – падіння відмерлих решток  
планктонних мікроорганізмів; 5 – напрям течій
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Fe–Mn родовища мають оолітову текстуру, здебільшого спер-
шу це оксидно-залізо-лептохлоритові руди докембрійського віку, 
згодом стають метаморфізованими. Це родовища Рейнських Гір, 
Казахстану (Ушкатин).

Родовища власне мангану пов’язані з породами спіліт-кера-
тофірової формації (Центральний Казахстан, Південний Урал), 
іноді з порфіровими утвореннями (Японія, США), відомі у зв’язку 
з вапняково-доломітовими товщами, що перешаровуються з вул-
канітами (США, Західний Сибір).

Ексгаляційно-осадові родовища Pb-Zn і Cu (сульфідні) фор-
мують стратиформні поклади в субмаринних породах спіліт-кера-
тофірів – мідно-колчеданні родовища Північного Кавказу (Уруп), 
Південного Уралу (Гай, Сібай), “осадово-гідротермальні” Pb–Zn з 
баритом відомі в Центральному Казахстані (Жайрем, Карагайли), 
Німеччині (Мегген), хр. Каратау (Ачисай, Міргалімсай) у Півден-
ному Казахстані.

Особливе місце серед них усе-таки посідають родовища так 
званого атасуйського типу (Жайрем, Ушкатин у Центральному 
Казахстані), що змушує нас детальніше описати такі об’єкти. Їхні 
особливості:

– пластова форма рудних тіл, що згідні до напластування 
вмісних порід;

– приуроченість до підошви туфогенно-осадових комплексів, 
що перекриваються ефузивними утвореннями;

– асоціація Pb–Zn пластів з кременисто-гематитовими і  
Fe-Mn рудами;

– односторонні гідротермальні зміни порід тільки лежачого 
боку;

– текстури руд пошарово (смугасто)-вкраплені (згідно з се-
диментаційною смугастістю);

– вирізняють дві стадії формування руд: седиментаційно-оса-
дову (бідні руди) та гідротермально-метасоматичну (багаті 
руди).

Як добре бачимо, група осадових родовищ дуже різноманітна 
і строката, вони формуються в різних геотектонічних структурах 
та мають різне, у тім числі дуже велике, економічне значення. 
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Звідси прагматичне зацікавлення в пізнанні їхнього генезису та 
особливостей поширення.

На завершення огляду осадової групи РКК екзогенної серії не 
буде зайвим згадати про седиментаційні чинники причин виник-
нення і певні зміни осадових геологічних формацій в орогенних і 
платформних областях розвитку земної кори. Вони характеризують 
особливості утворення осадових відкладів і продуктів звітрювання 
впродовж різних етапів геологічного розвитку, геоморфологічні 
і кліматичну обстановку під час їхнього формування, літолого-
геохімічні особливості та спряжену рудоносність. Як показано на 
рис. 103, різні типи осадових РКК по-різному поширені в певних 
геотектонічних структурах.

Рис. 103. Поширення типів осадових РКК у головних  
геотектонічних структурах земної кори (за М. Страховим)

Що стосується наочних зв’язків процесів формування осадо-
вих РКК з геотектонічним режимом, то це питання демонструє 
табл. 4.
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Таблиця 4
Зв’язок формування групи осадових рудоносних формацій

з геотектонічним режимом
Геотектонічний

режим
Групи осадових

рудоносних формацій
Тенденція до підняття Формації кори звітрювання (розсипищ, бокси-

това, каолінітова)
Локальне занурення 
при загальному піднятті

Лімнічні фації (вугілля, болотні та озерні утво-
рення, соленосна теригенна формація)

Перехідна область Вугленосна, оолітова формації
Тенденція до занурення Неритові і пелагічні утворення (нафтоматерин-

ські породи, чорносланцева формація)

До головних чинників появи осадових рудоносних формацій 
треба віднести:

– денудацію піднять в областях з гумідним кліматом. Лише 
вона могла призвести до глибокого звітрювання і хімічного 
розкладання порід на суші, перенесення і поступового над-
ходження речовини в область седиментації;

– акумуляцію певних елементів (здебільшого рідкісних і ко-
льорових металів) органічною речовиною континентально-
го і морського походження у відшнурованих ділянках моря. 
Відкриті його частини з великим умістом O2 та невеликим 
умістом H2� й органічної речовини, несприятливі для оса- й органічної речовини, несприятливі для оса-
дження руд;

– концентрацію речовини в осадках, що становить лише 
близько 0,001 % від загальної кількості речовини в оса-
дових породах. Зокрема, родовища мангану виникають в 
областях розвитку прибережно-морських фацій, у яких під-
вищений середній вміст мангану, у тім числі в літологічно 
різних породах. Важливе значення має також розподіл вміс-
тів розсіяного органічного вуглецю. Підвищені його вмісти 
в осадках, що відповідають певним кульмінаційним точкам 
розвитку живої матерії (ордовік–середній девон–верхній 
карбон–крейда–третинний час) збігаються у просторі і часі 
з формуванням великих нафтоносних басейнів;
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– оскільки хіміко-біогенні фази зсунуті порівняно з кластич-
ними у напрямі пелагіалі, а для елементів існує ряд рухо-
мості (Cr, Sn, Ti, Be, Zr □ Fe □ Mn □ P □ Zn, ��, B □ Ba, Sr 
□ Cu, Pb, Mo, V, □ Br, J), то переважає загальна залежність 
у розподілі мінеральної речовини. Області концентрації 
окремих елементів переміщуються відповідно до наведеної 
послідовності з прибережної зони в морську;

– дуже важливим чинником нагромадження є постседимен-
таційний вплив, який полягає у багаторазовому перевід-
кладанні речовини та в процесах діа- й епігенезу.

Якщо пов’язати основні чинники концентрації мінеральної 
речовини в осадових утвореннях з найважливішими геотектоніч-
ними, геоморфологічними і кліматичними обстановками осадо-
нагромадження, то за матеріалами багатоьх учених можна синте-
зувати наступну фаціально-генетичну класифікацію концентрації 
речовини (табл. 5).

Питання для самоконтролю

1. Що таке осадові родовища корисних копалин, де вони формуються та 
за дії яких чинників?

2. Як поділяють осадові родовища за місцем їхнього утворення та способом 
акумуляції речовини?

3. Яка морфологія і морфометрія залягання осадових родовищ?
4. Чому такі родовища називають “стратифікованими”?
5. Який мінеральний склад осадових родовищ?
6. Які типи корисних копалин формуються в різних осадових умовах?
7. У чому зміст стадійних процесів седименто-, діа- та катагенезу?
8. Що таке біохімічне осадження?
9. Яка роль процесів гідролізу і карбонатизації та зміни pH і Eh середовища 

за хімічного осадження?
10. У чому полягає процес виникнення мулових конкрецій та другої підстадії 

діагенезу?
11. Які найвірогідніші шляхи надходження корисних речовин в осадок?
12. Який зв’язок фацій морських осадків і зональності рудоутворення?
13. Найголовніші геолого-кліматичні чинники осадового рудоутворення?
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14. Взаємозв’язок геологічних параметрів осадових родовищ з 
геотектонічними структурами.

15. Найважливіші осадові рудні формації.
16. У чому зміст механічно-осадових родовищ?
17. Клас хімічно-осадових родовищ.
18. У яких кліматичних умовах і як діють істинні й колоїдні розчини?
19. Поясніть схему зональності руд заліза і мангану від занурення дна морсь-

кого басейну.
20. Як відбувається диференціація кластофільних елементів?
21. Як поширюються фації залізних руд на дні морського басейну?
22. Родовища яких осадових руд належать до біохімічного класу?
23. У чому полягає концепція формування покладів фосфоритів, за О. Ка-

заковим?
24. У чому зміст ексгаляційно-осадових родовищ? Родовища яких корисних 

копалин формуються за цього?
25. У чому особливість РКК так званого “атасуйського” типу?
26. Взаємозв’язок мінеральної речовини в різних осадових утвореннях з 

геотектонічними, геоморфологічними і кліматичними чинниками.

Тестові завдання

Речовинно механічно-осадові родовища пов’язані з:
А – корами звітрювання;
В – зонами підводного вулканізму та гальміролізу;
С – областями наземно-вибухового вулканізму;
D – прибережно-морськими зонами руйнування конгломератів та 
пісковиків.

Визначальним чинником механічно-осадового рудогенезу є:
А – сили гравітації і швидкості течії;
В – інтенсивність зітрювання порід;
С – домінування фізичного або хімічного звітрювання порід;
D – кліматичні умови нівальних зон.

Суть процесів формування механічно-осадових родовищ 
полягає у:
А – гранулометричній диференціації уламкового матеріалу;
В – обкатуванні уламкового матеріалу;
С – цементації уламкового матеріалу;
D – дефляції або суфозії відкладів.
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До механічно-осадового класу належать родовища:
А – глин, пісків та гравію;
В – вапняків і доломітів;
С – пісковиків і конгломератів;
D – глинистих і горючих сланців.

За умовами утворення генетичний клас механічно-осадових 
родовищ поділяють на підкласи:
А – морських та озерних;
В – річкових, косових, долинних;
С – хемогенних і біогенних;
D – ендо- та екзогенних.

Родовища глин, головно, осадового походження, крім:
А – бокситових, гарнієритових;
В – бентонітових, монтморилонітових;
С – нонтроніт-галуазитових;
D – радіолярієвих, діатомітових.

Суть процесів формування хемогенно-осадових родовищ 
полягає у:
А – диференціації мінеральних речовин за розчинністю та стійкістю у 
середовищі з різними Еh і рН;
В – гранулометричній диференціації речовини;
С – вибірковому поглинанні розчинних сполук мікро- та 
макроорганізмами;
D – хімічно-реакційній взаємодії речовин у різних РТ-зонах 
водоймища.

Головним чинником процесів хемогенно-осадових рудогенних 
гумідних зон є:
А – зміна Еh і рН водного середовища;
В – зміна Т і Р на різних глибинах;
С – інтенсивність випаровування води;
D – питома вага і розмір мінеральних частинок, що осаджуються.

Головним чинником процесів хемогенно-осадового рудогенезу 
аридних зон є:
А – інтенсивність випаровування води;
В – зміна Еh і рН водного середовища;
С – зміна Т і Р на різних глибинах;
D – життєдіяльність мікроорганізмів.
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Метали, що утворюють хемогенно-осадові родовища гумідних 
зон, постачють річки у вигляді:
А – істинних розчинів;
В – колоїдних розчинів;
С – дрібноуламкового матеріалу;
D – за участю мікроорганізмів.

Мінеральні компоненти, що утворюють хемогенно-осадові 
родовища аридних зон, надходять до басейнів у вигляді:
А – істинних розчинів;
В – колоїдних розчинів;
С – дрібноуламкового матеріалу;
D – грубодисперсних систем.

Хемогенно-осадові родовища аридних зон, головно, поширені 
серед:
А – відкладів лагун, озер, лиманів;
В – грубокластичних фацій морського шельфу;
С – вапнякових фацій континентального шельфу;
D – глибоководних мулів і глин.

Хемогенно-осадові родовища металів, головно, поширені в 
гумідних зонах серед відкладів:
А – кластичних фацій морського шельфу;
В – лагун, лиманів, озер;
С – карбонатних фацій континентального схилу;
D – глибоководних мулів і глин.

Хемогенно-осадові родовища аридних зон зазвичай залягають 
серед відкладів:
А – сульфат-карбонатної фації;
В – кремнисто-карбонатної фації;
С – залізисто-кремнистої фації;
D – бітумінозних сланців.

До хемогенно-осадового класу аридних зон належать родо- 
вища:
А – ���l, ��l, ���O4×2�2O, самородної сірки;
B – ��2O3×��2O, Al2O3×��2O, ��O2×��2O;
� – ���O3, ���O3, Al2(CO3)3;
D – Pb�O4, CuSO4, Z��O4.
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До хемогенно-осадового класу гумідних зон належать 
родовища:
А – гідрооксидів ��, ��, Al;
В – карбонатів Pb, Z�, ��;
С – галоїдних солей, самородної сірки;
D – ���l, ��l, ���O4×2�2O.

Для хемогенно-осадових руд гумідних зон типоморфною є 
будова:
А – оолітова, органогенна;
В – уламково-брекчієва;
С – масивна середньозерниста;
D – прожилково-вкраплена.

Осадові родовища металів з фаціальними переходами від 
гідрооксидних до карбонатних належать до класу:
А – хемогенних (��, �� або Al) в гумідних зонах;
В – хемогенних (���l, ��l) в аридних зонах;
С – вулканогенно-осадових (��–��);
D – залишкових (��, �� або Al).

У межах хемогенно-осадових родовищ з віддаленням від 
берега та з поглибленням морського басейну формуються рудні 
зони:
А – гідрооксидна, відтак карбонатна;
В – карбонатна, відтак гідрооксидна;
С – обидві на однаковій глибині;
D – одна правіше, друга лівіше.

Пластоподібні родовища Fe, Mn або Al з фаціальним переходом 
від гідрооксидних до карбонатних руд належать до класу:
А – хемогенно-осадових гумідних зон;
В – хемогенно-осадових аридних зон;
С – біогенно-осадових;
D – залишкових кір звітрювання по гіпербазитах.

В Україні найбільшим серед хемогенно-осадових родовищ 
заліза є:
А – Керченське;
В – Волинське;
С – Нікопольське,
D – Криворізьке.
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В Україні найбільшим серед хемогенно-осадових родовищ 
мангану є:
А – Нікополь–Великий Токмак;
В – Кривий Ріг;
С – Чіатурі;
D – Завалля.

З віддаленням від берегової лінії морського басейну (з глиби-
ною) поширені родовища руд:
А – Al, далі �� і ��;
B – ��, далі Al і ��;
� – ��, далі �� і Al;
D – усі розвинені рівномірно на однаковій відстані.

Біохімічно-осадове походження мають усі наведені типи 
родовищ корисних копалин, крім:
А – апатитів і карбонатитів;
В – фосфоритів і вуглеводнів;
С – кремнистих та карбонатних порід;
D – “аспідних” сланців з Мо–�–�.

Біохімічно-осадові процеси з активною участю анаеробних 
бактерій сприяють виникненню родовищ:
А – ��-пісковиків та �o–�–�;
В – діатомітів, трепелу, опоки;
С – мергелів, доломітів, вапняків;
D – лімонітів, бокситів, піролюзитів.

Біохімічно-осадові руди типу “черепашників” не можуть бути 
використані як:
А – металургійна сировина (флюс);
В – руда на фосфор;
С – будівельний матеріал;
D – облицювальний камінь.

Переважна більшість родовищ біохімічно-осадового походжен- 
ня пов’язана з відкладами:
А – континентального шельфу;
В – глибоководних западин;
С – серединно-океанічних хребтів;
D – рифтових зон.
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З біохімічно-осадовими родовищами вуглеводнів можуть бути 
пов’язані промислові концентрації:
А – G�, �, B�, �, �c, ��;
B – ��, ��, Al, T�, �r;
� – ��, Pb, Z�, �d, A�;
D – W, �o, ��, T�, �b.

Генетично родовища вулканогенно-осадового складу є 
найближчими до:
А – колчеданних субмаринної фації;
В – колчеданних субвулканічної фації;
С – вулканогенно-гідротермальних;
D – хемогенно-осадових.

Головним речовинним джерелом вулканогенно-осадових руд є:
А – центри підводно-вулканічної та гідротермальної діяльності;
В – кори звітрювання та продукти наземного вулканізму;
С – зони окиснення та руйнування сульфідних руд різного походження;
D – зони окиснення та руйнування оксидних руд різних металів.

Вулканогенно-осадове зруденіння пов’язане з процесами 
підводного вулканізму в зонах:
А – рифтів та геосинклінальних трогів;
В – тектоно-магматичної активізації платформ;
С – вулканогенних поясів;
D – прибережного рудогенезу.

До класу вулканогенно-осадових можуть належати руди:
А – ��–��-оксидні та С�–Рb–Z�-сульфідні;
В – �е–��-карбонатні та сульфідні;
С – бурозалізнякові та бокситові;
D – сульфідні С�–�і (з Со, Рt, А�).

Нагромадження Fe–Mn конкрецій сучасних морів та океанів 
мають походження:
А – вулканогенно-осадове;
В – хемогено-осадове;
С – біохімічно-осадове;
D – механічно-осадове за допомогою метеоритів.
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Вулканогенно-осадові родовища сульфідних Pb–Zn–Cu руд 
субмаринної фації (тип куроко) можуть мати поступові переходи до:
А – гідротермально-метасоматичних руд субвулканічної фації;
В – хемогено-осадових;
С – біохімічно-осадових;
D – механічно-осадових.

Пластові тіла оксидних Fe–Mn або сульфідних Pb–Zn–Cu 
руд, що залягають серед вулканогенно-осадових товщ ранньо- 
геосинклінальних типів (інколи в асо-ціації з породами спіліт-
кератофірової формації), належать найвірогідніше до утво-рень 
класу:
А – вулканогенно-осадових;
В – хемогенно-осадових;
С – метаморфізованих;
D – власне магматичних.



РОЗДІЛ 5

МЕТАМОРФОГЕННІ РОДОВИЩА

5.1. Загальні відомості

У цих родовищах особлива генетична позиція – проміж-
на, оскільки енергетично вони ендогенні, а речовинно – екзогенні 
(здебільшого осадові породи). Отже, до метаморфогенних відно-
сять РКК, що були створені процесами перекристалізації мінералів 
різних за походженням гірських порід і руд у глибинних умовах 
високих тисків (Р) і температур (Т).

Відповідно до цього серед них розрізняють дві групи родо-
вищ: метаморфічні, що як родовище вперше створені у зв’язку 
з перегрупуванням мінеральної речовини вихідних порід. До дру-
гої групи треба віднести метаморфізовані, що за віком давніші 
самих процесів метаморфізму, а вихідним матеріалом для цього 
є ендо- або ж екзогенні родовища, що були лише перетворені 
разом з метаморфізмом вмісних порід. Отже, до ознак їхніх мета-
морфічних змін треба віднести форму рудних тіл, структуру руд 
і мінеральний склад.

Унаслідок метаморфізму родовища не лише виникали і пере-
творювалися, зберігаючи своє промислове значення (метаморфізу-
ються), а й руйнувалися (змінюються так, що втрачають економіч-
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ну зацікавленість). Наприклад, осадові родовища мангану у зв’язку 
з метаморфізмом набувають зовсім іншого мінерального складу:

Стисло суть процесів метаморфізму проявляється у значному 
поширенні (особливо на щитах і в геосинкліналях) та зміні міне-
рального складу і структури порід за обов’язкового збереження 
їхнього твердого стану (тобто без ознак плавлення).

Причина таких змін полягає у порушенні наявної фізико-хі-
мічної рівноваги мінерального парагенезису без суттєвої зміни 
сумарного хімічного складу породи (ці зміни лише внаслідок пере-
розподілу елементів). Отже, у процесі метаморфізму (перероджен-
ня) головним є принцип ізохімізму, тобто метаморфічні процеси –  
ізохімічні. Це так званий “нормальний” метаморфізм, або ж “кла- метаморфізм, або ж “кла-метаморфізм, або ж “кла-
сичний” (тобто ідеальний, чистий). Принципова відмінність по-
лягає лише в масштабах міграції елементів: за нормального мета-
морфізму відбувається лише дифузія (перерозподіл порівняно в 
малих обсягах), натомість за метасоматозу головним є фільтрація 
розчинів за межі товщі. Схематично:

Метаморфізм: 
.

A, B    + (T , P )   A, B    + H O + ↑ ↑ → 2 CO2↑
. 

Метасоматоз: A, B    +   C, D    + A+B(C+D) →
↑↑

↑ ↑

. 
 

Причиною фільтрації є перепади тиску (±ΔP), чого немає 
за метаморфізму, а причина дифузії – градієнти активності іонів 
(±ΔA), які є функцією ΔA = ƒ (ΔC, ΔT) – градієнтів концентрації і 
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температури. Іони, намагаючись перейти з активного стану в па-
сивний (стабільний), переміщуються під впливом місцевих ΔC і 
ΔT, дифундуючи в поровий розчин (метаморфічна диференціація).

Головні чинники метаморфізму – це сукупність:
– підвищення температури (проникнення інтрузій, теплові 

потоки глибин);
– підвищення тиску (статичне – опускання, занурення; ди-

намічне – тектоніка);
– вплив мінералізаторів, особливо H2O і CO2.
За масштабами прояву розрізняють метаморфізм:
Локальний . Термальний є контактовим 

або ареальним. Динамометаморфізм є дислокаційний і лінійний.
Регіональний (термодинамічний), який охоплює великі  

області земної кори на ділянках піднімання потоків глибинного 
тепла (планетарної дегазації мантії). За РТ-режимом такий мета-
морфізм є прямий (або прогресивний) за підвищення температури 
і тиску, коли низькотемпературні асоціації мінералів переходять у 
високотемпературні асоціації з відділенням H2O і CO2; зворотний 
(або регресивний), коли знижується температура і тиск, відбуваєть-
ся зміна високотемпературних мінеральних асоціацій низькотем-
пературними – це так званий діафторез, а породи – діафторити; 
ультраметаморфізм – крайня форма прямого метаморфізму, що 
проявляється в переплавленні порід або селективно (вибірково), 
або анатектично (повно, усіх порід) in s�t� (на місці), або ж його 
відміна – палінгенез (повне), однак з ознаками ніби повторного 
магматичного інтродування, наприклад, гранітизація порід.

Ще палінгенез розглядають іноді як наслідок процесу “по-
вернення” порід – відродження магматичної діяльності раніше 
вивержених порід. Звідси й породи – “веніти” – проникнення 
розплаву in s�t� (мігматит), “артерити” – нове інтродування. У 
деяких випадках мова може йти про комбінований палінгенно-
анатектичний процес.



144
М. М. Павлунь, О. В. Гайовський

5.2. Особливості метаморфізму руд

Головне значення для утворення таких руд мають 
процеси прогресивного регіонального метаморфізму, які спри-
чиняють появу на таких родовищах специфічних за формою і 
будовою рудних тіл своєрідного мінерального складу.

За формою рудні тіла тут неправильно-площинні, сплощені, 
“обтікання” сланцями та їхнім “затіканням” у рудне тіло (рис. 104). 
Це і пласто-, лінзоподібні, а ще стрічко- і жилоподібні тіла, які 
назагал рідкісні. У жилах руди суцільні і вкраплені. За розмірами 
рудні тіла можуть бути дуже великими (для рудних тіл у залізистих 
кварцитах це може бути l = n×1 – n×10 км, m = n×10 – n×100 м).

Дуже промовисті й своєрідні текстури – катакластичні, 
розпресовані, смугасті, сланцюваті, плойчасті, очкові (“вузлу-
вато-гнейсові”). Структури, властиві метаморфічним породам: 
грано-, лепідо-, порфіробластові, лускуваті, волокнисті, а також 
перекристалізації (метаколоїдна переходить у повнокристалічну, 
тонкозерниста – в крупнозернисту). Властиві структури течіння 
(обволікання, струйчастості), особливо PbS і CuFeS2.

Рис. 104. “Затікання” сланців у рудне тіло
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За прогресивного метаморфізму мінеральний склад руд часто 
змінюється в напрямках:

– гідрооксиди → оксидами → вищими оксидами → силіка-
тами:

– лімоніт → гематит → магнетит;
– псиломелан → брауніт → родоніт;
– манганіт → гаусманіт → бустаміт;
– опал → кварц;
– мінерали малої густини кристалічної упаковки переходять 

у мінерали високої густини упаковки:
– ромбічний марказит у кубічний пірит;
– гексагональний вюртцит у кубічний сфалерит;
– фосфорит в апатит (гексагональний);
– органіка (вугілля) у графіт;
– після перевідкладення рудної речовини відбувається збага-

чення окремих ділянок (частин) рудних тіл (формуються 
“рудні стовпи” – бонанци):

залізисті кварцити → багаті магнетит-мартитові руди;
титаномагнетитові → ільменіт-магнетитові → ільменітові → 

ільменіт-рутилові → рутилові руди (Fe, Ti)Fe2O4 → Fe3O4 + FeTiO3 
→ FeTiO3 + TiO2 → TiO2;

– відбувається очищення від домішок:
гірський кришталь (зі шкідливими домішками) → молочно-

білий тріщинуватий → тиснений зернистий (гранульований, льо-
дяниковий без домішок, для плавки).

5.3. Фізико-хімічні умови утворення

Головними чинниками метаморфогенного рудоут-
ворення є висока температура (Т), високий тиск (Р), дія метамор-
фогенних мінералізаторів: H2O, CO2, H2S та ін.

Температура нормального метаморфізму обмежена 1 000 °С, 
оскільки вище за таку відбувається плавлення породи.
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Для умов регіонального метаморфізму вирізняють:
– низькотемпературну ступінь, індикатором якої є зникнення 

каолініту і поява хлориту – від 400 до 500 °С (нижня тем-
пература діагностується за межею стійкості каолініту);

– середньотемпературна ступінь, коли хлорит змінюється 
мусковітом – 550–600 °С;

– високотемпературна ступінь за зникненням мусковіту та 
появою  гіперстену – від 900–950 до 1 000 °С (верхня межа 
за стійкістю гіперстену (Fe, Mg)[Si2O6]) і моноклінного 
калішпату – санідину �[AlSi3O8].

За метаморфізму високих ступенів джерелами теплової енергії 
є мантійний висхідний потік тепла за дегазації мантії і підкорових 
магм, коровий радіогенний розпад елементів, у тім числі і під нею, 
генерація тепла за тектонічних деформацій планетарного масшта-
бу. Щодо тисків, за оцінками В. Соболєва, то вони за регіонального 
метаморфізму сягають від 200–700 МПа (кристалічні сланці) до 
1 500–1 700 МПа (для еклоґітових і жадеїтових порід). Такі вели-
чини тиску не можуть бути пояснені зануренням товщ на глибину 
60–70 км, оскільки настало б їхнє переплавлення, тому вважають, 
що тут проявлений сумарний тиск: літостатичний (що створю-
ється навантаженням порід, які залягають вище по перерізу) і ди-
намічний, що формується за розрядки тектонічних напружень. До 
цього ще треба долучити флюїдний – тиск перегрітої парогазової 
фази (H2O + CO2) метаморфічного походження, що вивільняється 
за дегідратації і декарбонатизації. Загалом за метаморфізму беруть 
участь три типи джерел вуглекислотно-водних флюїдів:

– порово-вадозна вода первинних (вихідних) порід;
– метаморфічна H2O + CO2 суміш, що звільнилася, як ми вже 

зазначали, за дегідратації і декарбонатизації в глибинних 
зонах занурення порід;

– ювенільний H2O–CO2 флюїд мантійного і магматичного 
походження (мантійний є активним носієм тепла, магма-
тичний – частково й подекуди).

Роль H2O–CO2 суміші полягає в такому: за розігріву вона роз-
виває високий флюїдний тиск (Pфл), понижує температуру мета-
морфічних перетворень і прискорює процес багаторазового пере-
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творення порід. Ці флюїди розчиняють речовини, нагромаджують 
їх і перевідкладають хімічні сполуки, у тім числі і металоносні, 
що не увійшли до породоутворювальних мінералів і звільнилися 
за метаморфізму, тобто проводять метаморфогенне рудоутворення, 
зокрема, як приклад, це ілюструє рис. 105.

Рис. 105. Схема утворення жил альпійського типу  
в джеспілітах під дією метаморфогенної води

У зв’язку з перекристалізацією порід одні мінеральні параге-
незиси змінюються іншими, а отже, одні кристалічні решітки –  
іншими, відтак акцесорні елементи, що не увійшли в решітку 
породоутворювальних мінералів, переходять у розчин. Завдяки 
звільненню ізоморфних домішок відбувається процес очищення 
багатьох мінералів, як-от: з біотиту вивільняються Sn, Zn, Mo, 
Ti, TR; польового шпату – Pb; амфіболів – Zn, V, Fe; із залізистих 
кварцитів залізо перевідкладається у вигляді багатих магнетит-
гематит-мартитових руд.

5.4. Метаморфічні фації  
і пов’язані з ними родовища 
корисних копалин

Фація метаморфізму – це ступінь метаморфічної 
зміни гірських порід, які за певних PT-параметрів досягли повної 
внутрішньої рівноваги усіх мінеральних фаз. Тобто кожній фації 
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відповідає певний набір фізико-хімічно рівноважних мінеральних 
парагенезисів, що відображено у їхніх назвах.

Вирізняють такі фації порід окремо для контактово-термаль-
ного і для регіонального метаморфізму.

Для контактового (термального), що реалізується за PT-умов 
1 000 °С і 200 МПа, у напрямку їхнього підвищення властиві фації:

– альбіт-епідот-хлоритового парагенезису – пропілітова – 
360–550 °С;

– роговообманково-роговикова – 550–750 °С;
– піроксен-роговообманкова – 750–850 °С;
– гіперстен-санідинова – 850–950 °С.
Для регіонального (термодинамічного) метаморфізму, що 

відбувається за PT-умов у 350–1 000 °С і тисків 200–1 000 МПа, у 
напрямку підвищення цих параметрів виділяють фації (рис. 106): 
цеолітову (від 150 до 300–350 °С) з родовищами самородної міді 
(Верхнє Озеро, США), зелених сланців (300–350 °С) з альбітом, 
хлоритом, епідотом (родовища A�–� конгломератів, мідно-кол-A�–� конгломератів, мідно-кол-–� конгломератів, мідно-кол-� конгломератів, мідно-кол- конгломератів, мідно-кол-

Рис. 106. Термодинамічні умови виникнення  
метаморфічних фацій (за П. Ескола)
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чеданні), глаукофанових сланців (глаукофанову) при 400–600 °С 
(родовища Zn, Mn), амфіболітову (з альмандином) за 550–750 °С 
(родовища графіту, корунду, силіманіту-андалузиту-кіаніту), гра-
нулітову за 650–850 °С з родовищами рутилу, гранату, кварцитів 
та еклоґітову (650–950 °С) – вірогідні нагромадження рутилу.

5.5. Геологічні умови утворення 
метаморфогенних родовищ

Ці родовища мають вікову специфіку: усі об’єкти 
контактового метаморфізму, пов’язані з термальною дією інтрузивів, 
можуть мати різний вік. Натомість родовища регіонального мета-
морфізму здебільшого давні, докембрійські. Розшукувати їх серед 
молодих породних комплексів немає сенсу. За особливостями гео-
логічної структури, яка визначається серед них переважанням плас-
тичних деформацій над крихкими, вирізняють три типи родовищ:

– смугасті, у яких поєднуються ізоклінальні складки, коли 
рудні тіла зосереджені в шарнірах, складки волочіння, те-
чіння, ковзання з інтенсивним кліважем і сланцюватістю 
(рис. 107);

Рис. 107. Рудні поклади в ізоклінальних складках (а) та зонах 
сланцюватості (б)

 
а 

 
б 

 

– складчасто-розривні, коли складчасті форми ускладнені 
підкидами і зсувами, а рудні тіла локалізуються в шарнірах, 
розломах та на перетині складок і розломів (рис. 108);
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– у зонах зминання, що найтиповіше для метаморфогенних 
родовищ: це здебільшого протяжні плоскі зони порушень, 
розвальцювання порід, які майже завжди згідні до загаль-
ного плану деформацій (рис. 109).

Рис. 108. Складчасто-розривні родовища в зонах підкидів (а);  
зсувів (б); шарнірах складок (в); уздовж розломів (г); 

 на перетинанні складок і розломів (д)

Рис. 109. Будова і морфологія метаморфогенних родовищ  
у зонах зминання і розвальцювання гірських порід

  
а б 

   
в г д 
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5.6. Класифікація 
метаморфогенних родовищ

Сучасна класифікація таких родовищ має вигляд 
(табл. 6). Зважаючи на певну дискусію щодо вирізнення рудних 
формацій регіонально-метаморфізованих родовищ, продемонстру-
ємо для засвоєння табл. 7, на яку вже є усталено-збалансований 
погляд, хіба що усе ще дискусійний щодо вирізнення у цій таблиці 
п’ятої формації.

Таблиця 6
Класифікація метаморфогенних родовищ (за В. Смірновим)
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Контактово-метаморфізовані родовища вирізняються низ-
кою вчених (Д. Горжевським, В. Смірновим, Г. Шнейдерхеном та 
ін.), хоча вони ще не достатньо вивчені, часто їх складно відрізнити 
від контактово-метасоматичних, з якими вони асоціюють у кон-
тактовій зоні роговиків та, особливо, скарнів. Усі вони утворилися 
задовго до метаморфізованих інтрузій, звідси некоректний вислів 
“метаморфічно-метасоматичні” родовища.

Це родовища прихованокристалічного графіту, що форму-
ються по вугіллю (Курейське, рис. 110, Ногінське, Тунгуський 
графітоносний район), корунду і наждаку (по бокситах) – Греція 
(о. Нокос), ванадію (Перу, Міна-Рагра) за інтрудування бітуміноз-
них порід, брауніту-гаусманіту (по піролюзиту) – Чіатурі (Грузія) 
на контакті з магматичним інтрузивом.

Рис. 110. Схематичний геологічний переріз  
Курейського родовища графіту (за В. Смірновим):

1 – верхньокам’яновугільні пісковики; 2 – сланці і кварцити;   
3 – графітові сланці; 4 – графіт, утворений за допомогою пласта кам’яного 

вугілля; 5 – карбонатні породи; 6 – діабазові трапи

Метаморфічні родовища – це родовища, що виникли знову 
за метаморфізму гірських порід, які до цього рудних скупчень не 
мали, тому сформовані без привнесення речовини, а лише внаслі-
док перекристалізації і вибіркової кристалізації речовини порід, а 
також за участю летких (H2O, CO2, H2�) за умов високої температу-) за умов високої температу-
ри і тиску (однак недостатніх для процесів анатексису). Зокрема:
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1. Фація цеолітова з родовищами самородної міді (Верхнє 
Озеро, США), що залягають серед ефузивів основного складу  
(рис. 111), вірогідно, у трапових комплексах венду Волині (Україна).

Рис. 111. Геологічна карта району найголовніших родовищ самородної 
міді оз. Верхнього (за У. Уайтом):

1 – пісковики Фреда; 2 – сланці Нонсач; 3 – конгломерати Коппер-Харбор; 
4 – покрови основних лав з конгломератами і пісковиками; 5 – пісковики 

Джейкобсвіл; 6 – ріоліти; 7 – насуви (а): К – Ківіно; Х – Ханкоп; інші розривні 
порушення (б); 8 – родовища (у порядку їхнього промислового значення);  

9 – елементи залягання

2 і 3. Родовища фації зелених і глаукофанових сланців – тут 
ще є питання для вирізнення родовищ, однак сьогодні до них 
збалансовано належать:

– родовища азбесту, тальку і пірофіліту. Азбест представ-
лений родусит-різновидом, що залягає в серпентинітах по 
ультраосновних породах та глинисто-доломітових товщах 
(рис. 112). Зустрінуті родовища крокідоліту у залізистих 
кварцитах і магнезіоарфведсоніту в серпентинітах;

– родовища типу “альпійських” жил п’єзокварцу  та амфібол-
азбесту (рис. 113);
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– родовища силікатних руд мангану, представлені родонітом, 
бустамітом, спесартином, тефроїтом, п’ємонтитом. Вони 
пов’язані з мангановмісними A�–P�-ими силікатними по-A�–P�-ими силікатними по-–P�-ими силікатними по-P�-ими силікатними по--ими силікатними по-
родами – гондитами (кварц, спесартин, брауніт, гаусманіт, 
родоніт) і кодуритами (калішпат, спесартин, апатит). Круп-
ні родовища відомі в Індії (Балагат), ПАР (Постмасбург), 

Рис. 112. Жили родусит-азбесту та пухкого родуситу Кумолінського 
родовища в Центральному Казахстані (за М. Ведьорніковим та ін.):

1 – перекривні пухкі відклади; 2–6 – слабкометаморфізовані теригенно-карбонатні 
породи: 2 – алевроліти й аргіліти; 3 – пісковики; 4 – піщанисті мергелі; 5 – мергелі 
грубоплитчасті; 6 – мергелі тонкоплитчасті. Згідні до нашарування вмісних порід 

жили: 7 – пухкого родуситу; 8 – родусит-азбесту; 9 – розломи

Рис. 113. Безрудні жили п’єзокварцу “альпійського типу” в 
метаморфічних сланцях Полярного Уралу
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Бразилії (Морро-де-Міна, Серра-ду-Навіу, рис. 114), Гані 
(Нсута) та ін.;

Рис. 114. Геологічний розріз родовища Серра-ду-Навіу в Бразилії
(за Ф. Й. Вольфсоном):

1 – рудні тіла; 2 – перевідкладена руда; 3 – граніти; 4 – кварцова жила;  
5 – кумінгтоніт-біотитові сланці; 6 – параамфіболіти; 7 – гранатові кварцити;  

8 – кварц-біотит-гранатові сланці; 9 – лінзи мармуру; 10 – ортоамфіболіти

– родовища будівельних матеріалів – мармуру (по вапняках), 
кварцитів (по пісковиках), покрівельних сланців (по гли-
нах).

4. Нарешті, родовища фації амфіболітової, де вирізняють-
ся родовища кіаніт (дистен)-силіманіт-андалузитових сланців  
(рис. 115): вогнетривів й алюмінієвої сировини (світи Кейв, 

Рис. 115. Схема геологічної будови центральної  
частини зони кіанітових сланців світи Кейв (за І. Бельковим):

1 – метабазити; 2 – двослюдяні ставроліт- і гранатовмісні, слюдисто-гранатові, 
мусковіт-кварцові та інші сланці пачки Д; 3 – порфіробластові плагіоклаз-

ставролітові і плагіоклаз-ставроліт-кіанітові сланці пачки Г; 4 – мусковітові 
кварцити пачки В; 5 – кіанітові і ставроліт-кіанітові сланці пачки Б;  

6 – хлоритові, слюдисто-гранатові і ставроліт-гранатові сланці
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Кольський п-ів; Чайнитське, Якутія; Кяхта, Бурятія) та наждаку 
(корунду) – серед мармурів, просякнутих високоглиноземистими 
розчинами метаморфогенного походження (Приіртяшська група 
родовищ на Уралі, в Індії), родовища графіту, що розсіяний серед 
докембрійських гнейсів і кристалічних сланців унаслідок переробки 
первинно-осадового бітуму і вугілля (Завалля, Україна), рис. 116.

Рис. 116. Схематична геологічна карта  
Завалівського родовища графіту (за О. Іванцівим)

1 – графітові гнейси; 2 – гнейси безрудні;  
3 – кристалічні вапняки; 4 – граніти; 5 – мігматити

5. Родовища гранулітової фації відповідають за утворення 
абразивного гранату в кристалічних гранат-ставроліт-польовош-
патових сланцях (Україна, Карелія). Гранати за складом альман-
дин-піропового ряду, перший сформувався за допомогою біотиту 
і мусковіту, другий – флогопіту.

6. Родовища грануліт-еклоґітової фації охоплюють родовища 
рутилу (TiO2) серед амфіболітів Уралу (титаномагнетит → рутил), 
коли відбулася вибіркова перекристалізація титану за метаморфіз-
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му: від розсіяного титану в силікатах порід через титаномагнети-
тове вкраплення в магнетиті до ільменітової, ільменіт-рутилової 
і, нарешті, рутилової концентрації.

Є в цій фації також родовища гранату і кварцитів.
Як бачимо, більшість метаморфічних родовищ неметалеві, 

за хімізмом аналогічні вмісним породам. У зв’язку з цим, мета-
морфічні родовища, які виникли по осадових породах, часто на-
зивають “осадово-метаморфічними”.

Загалом же метаморфогенні родовища усе ще потребують 
глибоких і різнобічних досліджень як найскладніші і найслабше 
вивчені утворення різних рудно-нерудних концентрацій корисних 
копалин.

Питання для самоконтролю

1. Що таке метаморфогенні родовища корисних копалин?
2. У чому полягає виняткова генетична позиція метаморфогенних родо-

вищ?
3. У чому полягає відмінність між метаморфічними і метаморфізованими 

родовищами?
4. Які головні чинники і типи метаморфізму?
5. У чому полягає зміст локального і регіонального метаморфізму?
6. Що таке прогресивний метаморфізм, діафторез і ультраметаморфізм?
7. Чим відрізняється палінгенез й анатексис?
8. Специфіка форми рудних тіл, текстур і структур руд як наслідок процесів 

прогресивного метаморфізму.
9. Особливості фізико-хімічних умов перебігу метаморфогенного рудоут-

ворення.
10. Джерела і роль вуглекислотно-водних флюїдів метаморфізму.
11. Метаморфічні фації й пов’язані з ними родовища корисних копалин.
12. Класифікація метаморфогенних родовищ.
13. Які рудні формації регіонально-метаморфізованих родовищ Ви знаєте?
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Тестові завдання

Родовища, утворені або перетворені внаслідок перекристаліза-
ції гірських порід та руд за високих РТ-умов, називають:
А – матаморфогенними;
В – метаморфічними;
С – метаморфізованими;
D – метасоматичними.

Процес заміщення старих породо- або рудоутворювальних мі-
нералів новими, однак зі збереженням твердого стану мінерального 
агрегату загалом, називають:

Тип процесу: Особливість і розвиток процесу:
А – нормальним мета-
морфізмом;

1) у разі збереження вихідного хімічного скла-
ду породи (руди) зі значним зменшенням її 
об’єму;

В – гідротермальним 
метасоматозом.

2) у разі радикальної зміни вихідного хімічного 
складу породи (руди) зі збереженням її об’єму.

Процес заміщення старих породо- або рудоутворювальних мі-
нералів новими, однак зі збереженням твердого стану мінерального 
агрегату загалом, називають:

Тип процесу Схема процесу
А – гідротермальним  
метасоматозом; 1) A, B    +    C, D    + A+B(C+D) →

↑↑

↑ ↑

 
;

В – нормальним мета-
морфізмом. 2) A, B    + (T , P )   A, B    + H O + ↑ ↑ → 2 CO2↑ .

Залежно від масштабу прояву та характеру дії головних чин-
ників розрізняють типи метаморфізму:

Масштаб прояву: Чинники  
метаморфізму: Тип метаморфізму:

А – локальний;
В – регіональний.

1 – Т (термальний);
2 – Р (динамічний);
3 – РТ (термодинаміч-
ний).

А – контактовий  
(ареальний);
В – дислокаційний (лі-
нійний);
С – об’ємний.
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Процеси рудоутворення неможливі на етапі перетворень типу:
А – анатексису;
В – прогресивного метаморфізму;
С – регресивного метаморфізму.

Ступені метаморфізму визначають за наявності мінералів-ін-
дикаторів, стійких у мінеральних температурних межах:

Мінерал-індикатор Межі Т, °С
А – каолініт;
В – хлорит;
С – мусковіт;
D – гіперстен, санідин.

1 – до 400–450 °С;
2 – до 550–600 °С;
3 – до 700–750 °С;
4 – до 900–950 °С.

Ступінь матаморфогенної зміни гірських порід, що за певних 
РТ-умов досягли повної внутрішньої рівноваги усіх мінеральних фаз, 
називають:
А – фацією метаморфізму;
В – фазою метаморфізму;
С – палінгенезом;
D – анатексисом.

З цеолітовою фацією метаморфізму базальтів пов’язані родо-
вища:
А – самородної міді;
В – Сu-колчеданні, деякі золоторудні;
С – Pb, Zn, Mn;
D – залізистих кварцитів;
E – корунду та високоглиноземистої сировини.

В умовах метаморфічної фації зелених сланців формуються ро-
довища:
А – залізистих кварцитів, золоторудні метаморфогенно-гідротермальні;
В – самородної міді та Сu-колчеданні;
С – Mn, Pb–Zn;
D – графіту, корунду.



161
ГЕОЛОГІЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН          

В умовах амфіболітової фації метаморфізму формуються родо-
вища:
А – графіту, наждаку, дистену-силіманіту;
В – залізистих кварцитів, деякі золоторудні;
С – Mn, Pb–Zn;
D – самородної міді.

Родовища, що виникають унаслідок внутрішнього перерозпо-
ділу компонентів мінеральної речовини гірських порід за високих 
РТ-умов, називають:
А – метаморфічними;
В – метаморфізованими;
С – збірково перекристалізованими;
D – метасоматично заміщеними.

До власне метаморфічних родовищ гранулітової фації нале-
жать поклади:
А – кварцитів, кристалічних сланців з альмандином або піропом;
В – залізистих кварцитів, деякі золоторудні;
С – мармурів, покрівельних сланців;
D – графіту, наждаку, дистену-силіманіту.

До власне метаморфічних родовищ фації зелених сланців на-
лежать поклади:
А – мармурів, покрівельних сланців;
В – залізистих кварцитів;
С – кристалічних дистен-силіманітових сланців;
D – гранат-ставролітових кристалосланців.

Родовища ендо- або екзогенних руд, що були перетворені (під 
дією високих Р і Т) разом з оточуючими породами, називають:
А – метаморфізованими;
В – метаморфічними;
С – метасоматичними;
D – перекристалізованими;
Е – регенерованими.
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До класу контактово-метаморфізованих належать родовища:
А – корундитів, брауніт-гаусманітових руд, графітизованого вугілля;
В – залізистих кварцитів;
С – графітоносних гнейсів;
D – дистен-силіманітових сланців.

З контактово-метаморфізованими родовищами пов’язані про-
мислові концентрації:
А – Mn, наждаку, прихованокристалічного графіту;
В – ��, A�, B�;
� – Al, T�, �r;
D – ��, Pb, Z�.

До класу регіонально-метаморфізованих належать родовища 
таких металів:
А – ��, ��, A�–�, Pb–Z�;
B – Al, T�, �r, �;
� – ��–�o–��, Pt–Os;
D – �o–W–��–B�.

До класу регіонально-метаморфізованих належать родовища 
таких неметалів:
А – апатиту, графіту;
В – гранату, слюди;
С – фосфориту, флюориту;
D – польового шпату і кварцу.

До класу регіонально-метаморфізованих фації зелених сланців 
належать родовища:
А – залізистих кварцитів;
В – брауніт-гаусманітових руд Mn та сульфідних руд Pb і Zn;
C – графітизованого вугілля;
D – корундованих бокситів.

До класу регіонально-метаморфізованих в амфіболіт-гранулі-
товій фації належать родовища:
А – брауніт-гаусманітових руд Mn та сульфідних руд Pb і Zn;
В – залізистих кварцитів та золото-ураноносних докембрійських конгло-
мератів;
С – графітизованого вугілля;
D – корундованих бокситів.
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