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В С Т У П 

 Цей підручник відображає зміст і форму відповідного фахового лекційного 

курсу, що читається на кафедрі геології корисних копалин ЛНУ ім. Івана Франка. В 

ньому повноцінно і різнобічно розкрита наукова логіка і сучасна методологія 

розшуків і розвідки родовищ твердих корисних копалин, проаналізовані геолого-

геохімічні, геофізичні, лабораторно-аналітичні, технологічні і технічні причини і 

наслідки помилок при цьому та шляхи їхнього усунення. Без усвідомлення такого 

матеріалу неможливо нарощувати і розширяти мінерально-сировинну базу, а 

підготовка фахівців-геологів (спеціалістів чи магістрів) буде не завершеною. Власне 

саме в цьому й полягає найважливіше прикладне значення геології – науки про 

історію формування і будову Землі – дати ключ до розшуків і розвідки родовищ 

найрізноманітніших видів мінеральної сировини, без яких не може існувати і розви-

ватися людське суспільство. 

Отже, виявлення родовищ корисних копалин ґрунтується на науковому аналізі 

наявних геологічних чинників і спостережень, які підкріплюють обов’язковими ви-

робничо-технічними засобами, що потребує великих зусиль і матеріальних витрат. 

Тому в практичній діяльності геологів-розвідників  поєднані геологічні, технічні й 

економічні дослідження, які синтезуються у вчення про розшуки і розвідку родовищ 

корисних копалин.  

 Єдиний процес розшуків і розвідки родовищ корисних копалин поділяють на 

дві частини: роботи, метою яких є знаходження нових родовищ корисних копалин, 

називають розшуками, а роботи, спрямовані на з’ясування промислового значення 

знайденного родовища, – розвідкою.  

 Для ефективного проведення розшукових робіт необхідно знати геологічні за-

кономірності, які контролюють поширення родовищ у земній корі та на її поверхні, 

і, відповідно до цього, застосовувати найсприятливіші в цих умовах розшукові ме-

тоди. На підставі отриманих матеріалів треба  оцінити промислові перспективи ру-

доносних ділянок і своєчасно забракувати непромислові рудопрояви.  

 На виявлених у процесі розшукових робіт перспективних рудопроявах корис-

них копалин проводять розвідку, за допомогою якої визначають кількість, якість і 

умови залягання корисної копалини, що дає змогу  оцінити промислове значення 
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родовища. Одержання відповідей на ці питання і їхнє обґрунтування залежать від 

кількості точок спостереження (відслонення, гірничі виробки, бурові свердловини), 

просторового положення і послідовності проходження гірничо-бурових виробок. 

Для обґрунтованого висновку за цими спостереженнями залучають також дані з гео-

логічного знімання, геофізичних і геохімічних методів розвідки. Усі ці роботи пот-

рібно проводити в комплексі з розвідувальними виробками, що становить єдину ро-

звідувальну систему. Саме вони повинні остаточно деталізувати конкретні дані і про 

родовище, і про корисну копалину. Ці отримані відомості мають геологічний, гірни-

чотехнічний, технологічний і економічний характер. До них належать:  

1) форма і розміри покладів корисної копалини за простяганням, падінням і 

потужністю, а також елементи будови і глибина залягання та взаємовідношення ру-

дних тіл із вмісними породами;  

2) внутрішня будова покладу та речовинний склад і якість корисної копалини 

разом з  її технологічними і технічними властивостями; 

3) склад вмісних порід і їхні механічні властивості (щільність, міцність, пори-

стість, стійкість та інші);  

4) гідрогеологічні умови родовища та гірничотехнічні умови розкриття і відп-

рацювання родовища;  

5) географо-економічне розташування родовища.  

Сподіваємось, що цей підручник допоможе опанувати сучасним студентам ге-

ологічних і гірничих спеціальностей університетів теоретичні і прикладні алгоритми 

ефективної реалізації розшукових і розвідувальних робіт з підрахунком запасів мі-

неральної сировини – цього складного, відповідального і необхідного геолого-

економічного процесу.  

Висловлюємо щиру подяку інженерові кафедри  Л.Фуртак за неодноразовий 

набір тексту і його формування й асистентові кафедри О.Шваєвському за підбір та 

імплементацію в тексті графічних матеріалів. 
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ЧАСТИНА І. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗШУКІВ І РОЗВІДКИ 

РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

Розділ 1. Стадійність геологорозвідувального процесу 

 Одержати відразу відповіді на численні питання, що виникають перед геологі-

чною службою, практично неможливо, а тому геологорозвідувальний процес поді-

ляють  на стадії, у кожну з яких перспективні площі, родовища мінеральної сирови-

ни або їхні частини вивчають  з різною та щораз більшою детальністю.  

 З 2000 р. на території України діють “Положення про стадії геологорозвідува-

льних робіт на тверді корисні копалини”, розроблені геологами України. Згідно з 

цим положенням, геологорозвідувальні роботи на тверді корисні копалини прово-

дять за такими стадіями.  

 Стадія І. Регіональне геологічне вивчення території України.  

 Підстадія І-1. Регіональні геолого-геофізичні дослідження масштабу 1:1 000 

000 – 1:500 000.  

Підстадія І-2. Регіональні геологознімальні геофізичні та геологопрогнозні 

роботи масштабу 1:200 000 – 1:100 000.  

Підстадія І-3. Геологознімальні й геологопрогнозні роботи масштабу 1:50 000 

– 1:25 000.  

Стадія ІІ. Розшуки та розшукова оцінка родовищ корисних копалин.  

 Підстадія ІІ-1. Розшукові роботи.  

 Підстадія ІІ-2. Розшуково-оцінні роботи.  

 Стадія ІІІ. Розвідка родовищ корисних копалин.  

 Геологорозвідувальні роботи можна розпочинати з будь-якої стадії (підстадії), 

якщо стан геологічного вивчення об’єкта досліджень достатній для проведення від-

повідних робіт, пов’язаних з конкретною стадією. Межі між стадіями або підстадія-

ми визначені вимогами до кінцевих результатів.  

 Для інтенсифікації геологорозвідувального процесу, скорочення термінів під-

готовки родовищ мінеральної сировини до промислового освоєння рекомендують 

раціональне суміщення і поєднання геологорозвідувальних робіт суміжних стадій. 

Наприклад, розшук і розвідка поширених родовищ корисних копалин простої геоло-

гічної будови, а це стосується, здебільшого, родовищ будівельних матеріалів, реко-
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мендовано проводити як послідовні стадії безперервного геологорозвідувального 

циклу.  

 Отже, розшуки родовищ корисних копалин належать до другої стадії геолого-

розвідувального процесу, яка складається з двох підстадій: розшуків і розшуково-

оцінних робіт. Розшукові роботи (підстадія ІІ-1) проводять для виявлення  скупчень 

мінеральної сировини в межах  відомих потенційно рудних площ, а також на нових 

об’єктах з іще не визначеною продуктивністю, проте вирізнених попередніми геоло-

гічними дослідженнями.  

 За результатами виконаних робіт дають оцінку перспективних ресурсів площі, 

а для ділянок потенційних родовищ або рудопроявів – п о ч а т к о в у   геолого-

економічну оцінку.  

 Під геолого-економічною оцінкою результатів розуміють періодичний аналіз 

геологічного та техніко-економічного вивчення мінеральної сировини для оціню-

вання її промислового значення. Вона може бути початковою,  попередньою і дета-

льною.  

 П о ч а т к о в а   геолого-економічна оцінка (ГЕО-3) призначена для обґрунту-

вання доцільності проведення розшуково-розвідувальних робіт на виявлених і окон-

турених площах потенційних родовищ, рудопроявів. Її роблять на підставі кількісної 

оцінки ресурсів корисних копалин і подають у формі техніко-економічних мірку-

вань (ТЕМ) про можливе їхнє промислове значення.  

 П о п е р е д н ю   геолого-економічну оцінку (ГЕО-2) виконують для 

з’ясування промислового значення виявлених перспективних рудопроявів або родо-

вищ корисних копалин і визначення доцільності їхнього промислового освоєння. 

Вона ґрунтується на результатах попередньо розвіданих і розвіданих запасів корис-

них копалин, її оформляють як техніко-економічну доповідь (ТЕД) про доцільність 

подальшої розвідки.  

 Д е т а л ь н у   геолого-економічну оцінку (ГЕО-1) проводять на ділянках ро-

довищ, рекомендованих ТЕД для подальших розвідувальних робіт з метою підгото-

вки їх до промислового освоєння. ГЕО-1 виконують на підставі розвіданих запасів 

корисних копалин, вона охоплює техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) постій-

них кондицій для їхнього підрахунку. Ця оцінка є обов’язковою тільки у випадку 
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переходу до постійної експлуатації виявленого родовища, для визначення рівня еко-

номічної ефективності діяльності гірничодобувного підприємства і його оподатку-

вання (ст. 45 «Кодексу України про надра»).         

 Розшуково-оцінні роботи (підстадія ІІ-2) проводять на площах, які рекомендо-

вані для подальших геологорозвідувальних робіт на основі ГЕО-3. Головним їхнім 

завданням є відбракування рудопроявів корисних копалин, що не придатні для про-

мислового використання; за результатами розшуково-оцінних робіт виконують    п о 

п е р е д н ю   геолого-економічну оцінку (ГЕО-2) промислового значення відкритих 

родовищ корисних копалин і визначають доцільність проведення на таких об’єктах 

розвідувальних робіт, яку подають у вигляді техніко-економічної доповіді.  

На невеликих родовищах поширених корисних копалин з не дуже складною 

геологічною будовою розшуково-оцінні роботи поєднують з розвідкою і за резуль-

татами виконаних розвідувальних робіт виконують  д е т а л ь н у   геолого-

економічну оцінку промислового значення розвіданих запасів, які подають на за-

твердження ДКЗ України. У таких випадках ГЕО-1, крім геологічної характеристики 

покладів мінеральної сировини, передбачає техніко-економічне обгрунтування пос-

тійних кондицій запасів корисних копалин і прогнозну економічну оцінку сумарно-

го ефекту від експлуатації родовища.  

 На великих родовищах та родовищах дуже складної геологічної будови за ре-

зультатами розшуково-оцінних робіт проводять   п о п е р е д н ю   геолого-

економічну оцінку (ГЕО-2) промислового значення виявлених запасів корисних ко-

палин і опрацьовують (ТЕД) щодо доцільності їхнього промислового освоєння та 

виконання подальших розвідувальних робіт.  

     Питання для самоконтролю 

1. Назвіть стадії геологорозвідувального процесу і сформулюйте мету ко-

жного з них.  

2. У чому полягає основна мета розшуків і розвідки корисних копалин?  

3. Що таке геолого-економічна оцінка геологорозвідувальних робіт і які 

види ГЕО характеризують їхні різні етапи?  

Розділ 2. Геологопромислові типи родовищ корисних копалин 

2.1. Поняття про геологопромислові типи родовищ корисних копалин 
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 Одним із головних завдань у ході проведення другого етапу геологорозвідува-

льних робіт є відбракування непромислових скупчень корисних копалин від проми-

слових родовищ і визначення промислового типу родовища. Нині під промисловим 

типом родовищ корисних копалин розуміють природні геологічні тіла, подібні за 

основними властивостями – якістю, формами, розмірами й умовами залягання, що 

задовольняють вимоги промисловості. Висновок про промисловий тип виявленного 

родовища на перших стадіях його вивчення роблять, головно, за аналогією з уже ви-

вченими і розробленими (відпрацьованими) однотиповими промисловими родови-

щами. Уважають, що з численних проявів мінеральної сировини промисловим 

об’єктом може бути той, який дає не менше 1 % світового видобутку того чи іншого 

виду мінеральної сировини. Усі інші природні типи родовищ або не мають промис-

лового значення, або відіграють підпорядковану роль у балансі  світових запасів і 

видобутку. Це й зумовило доцільність виділення промислових типів родовищ.  

Головні уявлення про промислові типи родовищ викладені в працях  

В.Крейтера і В.Смірнова. У ході подальшого вивчення цього питання означено до-

волі чітку кореляцію між промисловими і геологічними типами родовищ. Тому їхнє 

групування за промисловим значенням називають геологопромисловим. У понятті 

геологопромислового типу враховують показники, які визначають якість і техноло-

гічні властивості корисних копалин, гірничо-геологічні умови розробки родовищ і 

економічну ефективність їхнього використання в промисловості. 

 Поняття про геологопромисловий тип родовища змінюється з виявленням і 

освоєнням родовищ нових генетичних типів, удосконаленням технології і техніки 

проведення гірничих робіт. Останніми роками з’явилась тенденція залучення до ро-

зробки нових промислових типів бідних за вмістом, проте великих за запасами ро-

довищ корисних компонентів. Це стосується, зокрема, штокверкових порфірових 

родовищ міді і молібдену, олова і вольфраму. Зростає промислове значення компле-

ксних родовищ, які раніше навіть не згадували в геологопромислових класифікаці-

ях. Наприклад, з виникненням потреби в мінеральних добривах, радіоактивній сиро-

вині, рідкісних елементах з’явилися нові типи промислових родовищ апатиту, ура-

ну, рідкіснометалевих руд. Водночас деякі типи родовищ втрачають колишнє зна-

чення або виявляються відпрацьованими.  
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 Треба звернути увагу і на те, що в різних країнах значення одного й того ж  

промислового типу може бути різним з огляду на те, що окремо взята країна, зазви-

чай, не має всіх типів родовищ корисних копалин і вимоги до якості та кількості ко-

рисного компонента можуть бути різними.  

2.2. Принципи класифікації геологопромислових типів родовищ 

 Єдиних принципів класифікації геологопромислових типів родовищ сьогодні 

нема. Недосконалість науково-теоретичної розробки цього питання, що пов’язана з 

природною різноманітністю родовищ корисних копалин, призвела до появи неодно-

значнх тлумачень щодо принципів побудови такої класифікації.  

 Для обґрунтування мети розшуків і оцінки їхніх результатів, на нашу думку, 

найраціональніше прийняти групування геологопромислових типів родовищ за фо-

рмаційним принципом, який запропонував А.Каждан.  Для оцінки формаційної 

належності геологопромислових типів можна використати сукупність різних крите-

ріїв подібності, серед яких принципове значення мають геотектонічна позиція руд-

них районів або вузлів; стійкі зв’язки родовищ з конкретними формаціями магмати-

чних, осадових, метаморфічних або метасоматично змінених порід; близькість міне-

рального і хімічного складу корисних копалин.  

 Рудні формації розчленовують на фаціальні типи за допомогою особливостей 

структур рудних полів або вузлів, стійких зв’язків полів і родовищ з фаціями і літо-

лого-петрографічним складом комплексів порід.  

 У разі виділення мінеральних типів формацій корисних копалин використо-

вують дані про парагенетичні асоціації та зональність корисних і жильних мінералів 

у межах окремих родовищ з урахуванням текстурних особливостей мінеральних 

скупчень.  

 З урахуванням перерахованих критеріїв і принципів А.Каждан запропонував 

виділяти 35 найважливіших геолого-промислових типів родовищ, кожний з яких 

можна розглядати як самостійну формацію корисних копалин. З них п’ять геолого-

промислових типів родовищ належить до формацій давніх щитів і платформ, дев’ять 

– до формацій геосинклинальних поясів, вісім – до формацій постскладчастих і ак-

тивізованих складчастих поясів, сім – до формацій активізованих платформ, шість  – 

до формацій фанерозойських платформ.  
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 Залізо-манґанові конкреції і металоносні розсоли сучасних океанічних форма-

цій серед геологопромислових типів не розглядають, оскільки їхнє промислове зна-

чення ще не з’ясоване.  

2.3. Геологопромислові типи родовищ давніх щитів і платформ 

 У межах докембрійских щитів і давніх платформ є основні запаси залізних 

руд, золота і мусковіту, значні запаси урану й обмежені запаси поліметалевих руд. 

Майже всі давні родовища розташовані в метаморфічних породах щитів, у кристалі-

чних фундаментах платформ і значно рідше – у базальних горизонтах чохлів давніх 

платформ. Їхній вік коливається від архею до пізнього протерозою. Характерними 

рисами є чітко виявлений стратиграфічний і літологічний контроль зруденіння, пе-

реважно стратиформний, поклади часто мають складчастий вигляд скупчень корис-

них копалин зі складною шаруватою або ритмічною внутрішньою будовою. До най-

важливіших геологопромислових типів давніх родовищ належать такі (табл. 1):  

- родовища залізистих кварцитів і кір їхнього звітрювання;  

- давні метаморфізовані поліметалеві родовища;  

- рідкіснометалево-мусковітові гранітні пегматити;  

- родовища давніх золото- й урановмісних конгломератів.  

У родовищах залізистих кварцитів міститься до 70 % світових запасів заліз-

них руд. У них виразно виділяються дві субформації: пластові родовища гематит-

магнетитових залізистих кварцитів, які є метаморфізованими тонкошаровими поро-

дами кременисто-залізистого складу зеленосланцевої, рідше амфіболітової фацій 

метаморфізму, часто зі слідами впливу давніх гідротермальних розчинів, і гематит-

магнетитові площинні та лінійні кори звітрювання, які розвинуті по вторинних ква-

рцитах.  



Таблиця 1.    Головні геологопромислові типи родовищ давніх щитів і платформ 
Геологопро-

мисловий тип (фо-

рмація) 

Рудоносні формації 

гірських порід 

Рудовмісні струк-

тури 

Морфологія і будо-

ва родовищ 

Склад корисних 

копалин 

Корисні компоненти Приклади 

головні супутні 

Залізисті кварцити 

і кори їхнього звіт-

рювання 

Метаморфізовані кре-

менисто-залі-зисті то-

вщі порід (залізисті 

кварци-ти, ітабірити) 

Шаруваті і склад-

часті структури, 

пошарові зони і 

січні порушення 

лінійних кір звіт-

рювання 

Системи пластопо-

дібних, складчас-

тих покладів скла-

дної будови. Скла-

дні за формою 

плащоподібні пок-

лади 

Магнетитові, гема-

титові і мартитові 

руди з вмістом залі-

за від 20–40 (залізи-

сті кварцити до 58% 

(перевідкладені  

руди) 

Залізо   Золото Кривий Ріг (Украї-

на), КМА (Росія), 

родовища Бразілії, 

США 

Давні метамор-

фізовані полімета-

леві родовища 

Метаморфізовані товщі 

вулкано-теригенних і 

карбонатно-креме-

нистих протогеосинк-

лінальних формацій 

Шаруваті, склад-

часті, синкліналь-

ні структурні зони 

фаз сланцювання 

Мінералізовані зо-

ни розсланцюван-

ня. Системи сплю-

щених пластових 

покладів і лінз 

Катаклазовані і пе-

рекристалізовані 

сульфідно-кар-

бонатно-кварцові 

свинцево-цинкові 

руди 

Свинець, цинк Мідь, арсен, 

кадмій, індій, 

бісмут, олово, 

сурма 

Горевське, Холод-

нинське (Росія); 

Салліван (Канада); 

Брокен-Хілл (Авст-

ралія) 

Рідкіснометале-во-

мускатовіто-ві гра-

нітні пегматити 

Метаморфізовані по-

роди аспідно-сланцевої 

і флішоїдної прото-

геосинклінальних фо-

рмацій 

Системи січних і 

пошарових текто-

нічних порушень 

Системи згідних 

пластоподібних 

покладів зональної 

будови 

Альбіт-мікро-  клі-

нові пегма- тити з 

муско- вітом і рід-

кіс- нометалевими 

мінералами 

Мусковіт  Керамічна си-

ровина, рідкіс-

ні  метали (тан-

тал, ніобій та 

ін.)  

Карело-Кольська 

провінція (Росія);  

Біхар (Індія) 

Давні золото- й 

урановмісні кон-

гломерати 

Метаморфізовані відк-

лади палеомоласоїдні 

формації 

Базальні горизон-

ти нижньопроте-

розойських порід 

(у зв’язку з їх-

ньою шаруватіс-

тю і літологічним 

складом) 

Системи пластових 

покладів зі склад-

ною, часто струме-

нистою внутріш-

ньою будовою 

Золото- й урановмі-

сні конгломерати та 

аркози 

Золото, уран Рідкісні землі, 

іноді алмази 

Еліот-Лейк (Кана-

да); Вітватерс-ранд 

(ПАР), Жакобіна 

(Бразілія), Тарква 

(Гана) 



 Давні пластові поліметалеві родовища містять близько 10 % світових запа-

сів свинцю і цинку. Вони залягають у товщах складчастих метаморфічних порід 

протерозойського віку, представлені ритмічними відкладами вулкано-теригенної і 

карбонатно-кременистої протогеосинклінальних формацій, метаморфізованими до 

стану кварцово-слюдистих і філітоподібних сланців. Родовища розташовані в інтен-

сивно дислокованих синклінальних структурах і представлені мінералізованими зо-

нами розсланцьованих порід. Для руд характерні складний склад і високотемперату-

рні парагенезиси. Формація давніх поліметалевих родовищ пов’язана переходами з 

геосинклінальними формаціями колчеданових і стратиформних поліметалевих ро-

довищ.  

 Родовища ультраметаморфічних гранітних пегматитів є моно- і поліцик-

лічними утвореннями, тісно пов’язані з процесами гранітизації і регіонального ме-

таморфізму в фаціях не нижче амфіболітової (за температурою) і дистен-

силіманітової (за тиском). У них сконцентровані практично всі запаси високоякісно-

го мусковіту і близько 35 % світових запасів танталу. Серед давніх пегматитів виді-

ляють родовища чотирьох підтипів (субформацій): кварц-польовошпатові, мускові-

тові, рідкіснометалеві та кришталеносні пегматити, які поділяються на низку міне-

ральних типів. Провідне значення в локалізації родовищ мають літологічні чинники 

– товщі порід сприятливого складу, до яких належать біотитові, гранат-біотитові і 

двослюдяні плагіогнейси або сланці, які є продуктами метаморфізму глинистих і ар-

козових осадових утворень.  

 Родовища давніх золото- й урановмісних конгломератів розташовані в кра-

йових прогинах протогеосинкліналей і мають ритмічну багатоярусну будову. Біль-

шість дослідників розглядає їх як метаморфізовані давні розсипища, сформовані в 

період раннього пртерозою за умов безкисневої атмосфери. В давніх конгломератах 

сконцентровано 60 % світових запасів золота і понад 30 % запасів урану.  

2.4. Геологопромислові типи родовищ геосинклінальних поясів 

 За часом формування серед них виділяють родовища ранніх (доорогенних) і 

пізніх (орогенних, посторогенних) етапів розвитку геосинклінальних прогинів.  

   У доорогенних геосинклінальних родовищах зосереджені основні запаси хро-

му, поліметалів і азбесту, значні запаси титанових і залізних руд, міді й фосфоритів, 

обмежені запаси кобальту, золота тв платини. Більшість цих родовищ є в палеозой-
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ських і рідше у мезо-кайнозойських прогинах евгеосинклінального типу, які сфор-

мувались у доскладчасті періоди. Вони мають тісні просторові зв’язки або з рудоно-

сними формаціями вулканогенно-осадових  чи осадових порід, або з рудовмісними 

інтрузивними формаціями ранніх стадій розвитку геосинкліналей. 

Для родовищ цього типу характерні чіткі прояви стратиграфічного і літологічного контролю 

зруденіння, тому чимало з них мають пластоподібні складчасті форми і згідні умови залягання. Ру-

довмісні інтрузиви належать до тріщинних типів, а їхнє положення контрольоване глибинними роз-

ломами, поздовжніми щодо осей евгеосинклінальних прогинів.  

З пізніми періодами розвитку геосинкліналей пов’язана половина запасів вугілля, значні запаси 

бокситів, міді та поліметалів. Більшість родовищ сформувалась у прогинах геосинклінального типу 

зі слабкими проявами процесів магматизму і без видимих зв’язків з ними. Для пізніх етапів розвитку 

геосинкліналей характерні чіткі прояви стратиграфічного і літологічного контролю зруденіння, пла-

стові або стратиформні типи родовищ з підпорядкованим значенням тріщинної тектоніки як рудо-

контролювального чинника. До найважливіших геологопромислових типів доорогенних геосинклі-

нальних родовищ галежать такі (табл. 2):  

         - пластоподібні мідно-поліметалеві родовища залізо-манґанової і колчеданової 

субформації;  

-  хроміто- й азбестоносні гіпербазити;  

-  титаномагнетитові основні породи;  

-  скарнові мідно-кобальто-залізорудні родовища;  

-  родовища геосинклінальних металоносних фосфориті.  

Родовища пізніх етапів такі (див. табл. 2):  

-    родовища геосинклінальних бокситів;  

-     стратиформні родовища мідистих пісковиків; 

-     стратиформні родовища поліметалів; 

-     родовища геосинклінального вугілля. 

       



Таблиця 2. Головні геологопромислові типи родовищ геосинклінальних поясів 

 
Геологопро-

мисловий тип (фор-

мація) 

Рудоносні (і рудо-

вмісні) формації 

гірських порід 

Рудовмісні струк-

тури 

Морфологія і будо-

ва родовищ 

Текстури і склад ко-

рисних копалин 

Корисні копалини Приклади 

головні супутні 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                           Типи родовищ доорогенних етапів геосинклінальних поясів 

Пластоподібні мід-

но-поліметалеві ро-

довища залізо-

манґанової і колче-

данової субформації 

Спіліт-діабазова, 

спіліт-

кератофірова, 

кременисто-

яшмова і кремени-

сто-кар-бонатна 

формація 

Шаруваті, склад-

часті і тріщинні 

структури вулка-

ногенно-осадових 

порід 

Системи пласто-, 

лінзо- і стрічкопо-

дібних покладів 

простої і складної 

будови 

Масивні, смугасті і 

вкраплені колчеда-

нові мідно-цинково-

свинцеві, оксиди і 

гідрооксидні залізо-

манґанові свинцево-

цинкові руди 

Мідь, цинк, 

свинець, сірка, 

залізо, манґан 

Барит, арсен, се-

лен, телур, бісмут, 

кадмій, індій, ко-

бальт, нікель 

Колчеданові родо-

вища – “алтайсь-

кий” і  “уральсь-

кий” типи. Залізо-

ман-ґанові свин-

цево-цинкові ро-

довища – “атасуй-

ський” тип (Ка-

захстан) 

Хроміто- й азбесто-

носні гіпербазити 

Інтрузивна гіпер-

базитова (дуніт-

гарц-бургітова) 

доскладчаста фо-

рмація 

Тріщинні інтрузи-

ви гіпербазитів 

уздовж глибинних 

розломів евгео-

синклінальних 

прогинів 

Системи жило- і 

лінзоподібних ску-

пчень у гі-

пербазитах 

Масивні і густо 

вкраплені хромітові 

руди або азбесто-

носні породи 

Хром, азбест          - Уральські родо-

вища Кемперсай 

(хром) і Баженів-

ське (азбест), Ро-

сія  

Титаномагне-титові 

основні породи 

Інтрузивна габро-

перидотит-

дунітова досклад-

часта формація 

Тріщинні інтрузи-

ви в зонах гли-

бинних розломів 

евгео-

синклінальних 

прогинів 

Тіла і зони різних 

форм, часто склад-

ної будови в інтру-

зивних породах 

основного складу 

Шлірово-смугасті і 

вкраплені титано-

магнетитові або іль-

меніт-магнетито-ві 

руди 

Титан, залізо Ванадій, мідь, 

осьмій, іридій 

Качканарське, 

Кусинське (Росія) 

Скарнові мідно-

кобальтово-

залізорудні родови-

ща 

Області контактів 

габро-діорит-

плагіо-гранітних 

інтрузивних фор-

мацій з вулкано-

генно-осадово-

кар-бонатними 

товщами ев-

геосинклінальних 

прогинів 

Зона контактів 

карбонатних і си-

лікатних порід 

Системи великих 

пласто- і лінзопо-

дібних покладів 

складаної форми і 

будови 

Суцільні, вкраплені 

або смугасті, порів-

няно багаті скарно-

во-магнетитові руди, 

часто з халькопіри-

том, рідше з кобаль-

тином 

Залізо, мідь Кобальт, арсен, 

фосфор, вольфрам 

Соколовсько-

Сарбайське, гора 

Магнітна, Висока 

(Казахстан, Росія)  

Родовища геосинк-

лінальних металоно-

сних фосфоритів 

Кременисто-

доломітова фор-

мація фосфорито-

но-сних(вмісних) 

порід 

Протяжні і шару-

ваті структури 

осадових порід 

Системи і серії ви-

триманих пластів 

Зернисто-оолітові 

фторапатитові руди з 

домішками рідкісних 

і радіоактивних ме-

талів 

Фосфор  Торій, уран, молі-

бден, ванадій, 

скандій, ітрій 

Родовища фосфо-

ритів Скелястих 

гір (США) 
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Закінчення табл. 2  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

                                                         Типи родовищ пізніх етапів розвитку геосинклінальних поясів 

Родовища геосинк-

лінальних бокситів 

Карбонатні фор-

мації міо-

геосинкліналей 

Шаруваті струк-

тури в основі тра-

нсгресивних серій 

Системи пластових 

і лінзоподібних 

покладів 

Бемітові і діаспорові 

оолітові руди з вміс-

том Al2O3 – 50 -60 %, 

SiO2 до 10 -15 % 

Алюміній   Родовища Уралу і 

Південної Франції 

Стратиформні родо-

вища мідистих піс-

ковиків 

Строкаті флішові 

формації посторо-

генних прогинів 

Багаторитмові 

комплекси шару-

ватих порід 

Система стрічко-

подібних шарува-

тих покладів 

Смугасті і вкраплені 

сульфідні суттєво 

мідні руди 

Мідь  Кобальт, свинець, 

цинк, нікель, сріб-

ло 

Джезказган (Ка-

захстан); родови-

ща Замбії (Афри-

ка) 

Стратиформні родо-

виша поліметалів 

Вуглецево-

карбонатні фор-

мації міо-

геосинкліналей 

Горизонти карбо-

натних порід у 

зв’язку з зонами 

пошарових зривів 

(пошарового зри-

вання) 

Системи витрима-

них пластоподіб-

них покладів 

Вкраплені і прожил-

кові суттєво сфале-

рит-галенітові руди 

простого складу 

Свинець, цинк Срібло, барит Міргалімсай (Ка-

захстан) 

Родовиша вугілля Потужні піщано-

глинисті вуглено-

сні формації міо-

геосинкліналей 

Багаторитмові 

комплекси шару-

ватих склад-

частих порід 

Серії витриманих, 

суттєво малопо-

тужних вугільних 

пластів 

Викопне вугілля різ-

ного (суттєво висо-

кого) ступеня вугле-

фікації 

Вугілля  - Родовища Доне-

цького, Печорсь-

кого й інших ба-

сейнів СНД 

 

 



Пластоподібні мідно-поліметалеві родовища формувалися впродовж усього 

фанерозою в тісному зв’язку з утвореннями спіліт-діабазової, спіліт-кератофірової, 

кременисто-яшмової або вулканогенно-теригенно-кременисто-карбонатної форма-

цій. У них містяться до половини запасів поліметалів і близько 20 % запасів міді 

СНД. Серед цих родовищ виділяють два підтипи (субформації): колчедановий і залі-

зо-манґановий поліметалевий, який отримав назву “атасуйського”. Звичайно родо-

вища колчеданової субформації тяжіють до трогових зон евгеосинклінальних про-

гинів, а їхнє положення визначене сукупною дією вулканічних, стратиграфо-

літологічних і структурних чинників, однак залізо-манґанові родовища поширені у 

віддаленні від трогових зон, а панівне значення для локалізації зруденіння мають лі-

толого-фаціальні та стратиграфічні чинники.  

 Для родовища характерні надзвичайна різноманітність мінеральних типів і 

дуже багатий склад руд з переважанням в колчедановому підтипі піриту, халькопі-

риту, сфалериту і бляклих руд, а в залізо-манґановому – бариту, оксидів і гідроокси-

дів заліза та манґану в асоціації з сульфідами свинцю і цинку. Обидві субформації 

трапляються як окремо, так і в межах одного рудного поля.  

 Хроміт- і азбестоносні гіпербазити є головними джерелами хрому й азбесту 

в державах СНД. Їх також поділяють на два підтипи: хромітовий і хризотил-

азбестовий. Обидва підтипи пов’язані з тріщинними інтрузіями гіпербазитової (ду-

ніт-гарцбургітової) формації, утворення яких контрольоване поздовжніми глибин-

ними розломами. Формування дуже простих за складом хромітових руд пов’язують 

з періодами становлення гіпербазитових масивів, тоді як для утворення родовищ на-

кладеної хризотил-азбестової субформації виникнення цих масивів є тільки необ-

хідною передумовою.  

 Титаномагнетитові родовища в основних породах габро-перидотит-

дунітової формації мають обмежену кількість мінеральних типів, проте з великою 

різноманітністю морфоструктурних різновидів – від пластоподібних тіл або скуп-

чень невиразної форми з чіткими або розпливчастими межами, до жильних утво-

рень.  

 Скарнові мідно-кобальтово-залізорудні родовища найбільше поширені в гео-

синклінальних прогинах палеозойського віку. В країнах СНД цей геолого-

промисловий тип представлений магнетитовими скарнами, у яких зосереджено 9 % 
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запасів багатих залізних руд (з постійними домішками міді, кобальту і золота) і які 

дають 17 % видобутку залізних руд.  

 Родовища геосинклінальних металоносних фосфоритів формуються в умо-

вах міогеосинклінальних прогинів на ранніх стадіях їхнього розвитку. Металеві 

складові (ванадій, рідкісні землі, уран, кобальт і інші) містяться в фосфоритах у роз-

сіяному стані, переважно в безмінеральних формах , їх можна видобувати як супутні 

компоненти.  

 Родовища геосинклінальних бокситів розглядають як геологопромисловий 

тип тільки для країн СНД, оскільки з ними пов’язані головні запаси алюмінієвих 

руд. Вони виявляють тісний зв’язок з мілководними карбонатними формаціями міо-

геосинклінальних прогинів, якщо в розрізах нема теригенних осадів. Родовища роз-

ташовані в основі трансгресивних серій на розмитих поверхнях карбонатних порід з 

ознаками карстоутворення. З огляду на це багато рудних скупчень мають складні 

форми карманів, заноришів і гнізд.  

 Стратиформні родовища мідистих пісковиків формуються в посторогенних 

прогинах складчастих зон у зв’язку зі строкатими флішовими, іноді моласоїдними, 

формаціями. З родовишами цієї формації пов’язано більше третини світових запасів 

міді і 70 % запасів кобальту, особливо в міднорудному поясі Африки.  

 Для стратиформних поліметалевих родовищ у карбонатних формаціях 

пізніх посторогенних прогинів характерний простий склад сульфідних руд з пере-

важанням свинцю над цинком. У них сконцентровано понад 30 % запасів полімета-

лів світу. Подібні родовища відомі і в чохлах давніх платформ (наприклад, Три-

Стейт у США).  

 У родовищах геосинклінальних вугільних басейнів міститься близько поло-

вини світових запасів вугілля. До них належать вугільні басейни, розташовані як в 

евгеосинклінальних, так і в міогеосинклінальних передових і внутрішніх прогинах. 

Найпродуктивніші вугільні басейни розташовані в передових прогинах на межах 

між платформами і геосинкліналями. Вугленосні товщі в них мають кілометрові по-

тужності й ритмічну будову з великою кількістю вугільних пластів, високим ступе-

нем вуглефікації і метаморфізму – від довгополуменевих до коксових і антрацитів.  
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 Вмісні породи разом з вугільними пластами зім’яті в складки, часто з пору-

шеннями суцільності. Пласти вугілля порівняно малопотужні, однак сталі за падін-

ням і простяганням.  

2.5. Геологопромислові типи родовищ складчастих і активізованих областей 

 Серед родовищ, сформованих у періоди становлення складчастих поясів або в 

періоди пізнішої  тектономагматичної активізації, вирізняють сім найважливіших 

геологопромислових типів (табл. 3): 

- родовища золото-кварцової формації;  

-  рідкіснометалеві пегматито-грейзенові родовища;  

-  стратиформні ртутні і сурм’яні родовища в джаспероїдах або аргілізитах;  

-  родовища мідно-молібденових “порфірових” руд;  

-  поліформаційні молібден-вольфрам-золоторудні родовища;  

-  силікатно-каситеритові та поліформаційні олов`яні родовища;  

-  поліформаційні ртутно-золото-срібні родовища.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблиця 3. Головні геологопромислові типи родовищ складчастих і активізованих складчастих поясів 

 
Геологопро-

мисловий тип (фо-

рмація) 

Рудоносні (і рудо-

вмісні) формації 

гір-ських порід 

Рудовмісні струк-

тури 

Морфологія і бу-

дова родо-вищ 

Текстури і склад 

корис-них компо-

нентів 

Корисні компоненти Приклади 

головні супутні 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Родовища золото-

кварцової форма-

ції 

Березитизовані, 

лиственітизовані 

та інші вулка-

ногенно-те-

ригенні і те-

ригенні (флішові, 

чорно-сланцеві, 

моласоїдні та ін.) 

формації 

Згідні і січні трі-

щинні структури, 

часто в спри-

ятливих го-

ризонтах  

Системи січних і 

пластових жил або 

стратиформних 

покладів складної 

будови  

Дрібновкраплені і 

тонкопрожилкові 

золото-кварцові 

руди з високопро-

бним золотом  

Золото  Арсен  Джуно (США); 

Мурунтау (Узбе-

кистан)  

Рідкіснометалеві 

пегматито-грейзе-

нові родовища 

Материнські ру-

доносні інтрузії 

гранітної формації  

Апікальні зони і 

контакти граніт-

них інтрузивів; 

січні тріщинні 

структури  

Системи жил, жи-

льних зон і шток-

веркові зони різної 

морфології  

Нерівномірні про-

жилкові і гніздові 

кварц-каси-

теритові, во-

льфрамітові, молі-

бденітові, берило-

ві і сподуменові 

руди. Вкраплені 

тантал-ніобійові 

руди  

Олово, вольфрам, бе-

рилій, літій, тантал 

Ніобій, молібден, 

цинк, свинець, 

флюорит, рідкісні 

землі, уран  

Етта (США) 

Стратиформні 

ртутні і сурм’яні 

родовища в джас-

пероїдах або аргі-

лізитах 

Міогеосин-

клінальні карбона-

тні і теригенні 

формації 

Літологічно спри-

ятливі товщі під 

екранувальними 

структурами в 

зв’язку з тріщин-

ною тектонікою і 

шаруватістю порід 

Системи пла-

стоподібних і січ-

них покладів зі 

складними конту-

рами й урив-

частою будовою  

Вкраплені, прожи-

лкові і гніздові 

кіноварні або ан-

тимонітові руди  

Ртуть, сурма  Мідь, флюорит  Микитівка (Укра-

їна), Кадамжай 

(Киргизія);  Аль-

маден (Іспанія)  

Мідно-моліб-

денові “пор-

фірові” родовища 

Зони вторинних 

кварцитів у 

зв’язку з вулкано-

ген-но-

інтрузивними фо-

рмаціями анде-

зит-трахіандезит-

грано-сієнітового 

Великі тектонічні 

зони або вулкано-

тектонічні струк-

тури  

Штокверки або 

мінералізовані 

масиви порід  

Вкраплені і про-

жилково-

вкраплені сульфі-

дні молібденові і 

мідні руди  

Мідь, молібден  Цинк, свинець, біс-

мут, срібло, золото 

Каджаран (Вір-

менія), Коунрад 

(Казахстан);  Чу-

кікамата (Чілі)  
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складу  

Закінчення табл. 3 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Поліформаційні 

молібден-воль-

фрамполіметалеві 

родовища 

Вулканогенно-

інтрузивна гібрид-

на андезит-діо-

рит-грано-

діоритова магма-

тична формація  

Сприятливі гори-

зонти або типи по-

рід у широких ек-

зоконтактових зо-

нах гранодіо-

ритових інтрузій  

Дуже різноманітні 

за морфологією 

системи жильних, 

пластоподібних 

покладів або 

штокверки склад-

ної будови   

Вкраплені, прожи-

лкові або гніздові 

молібденіт-

шеєлітові руди  

Молібден, вольфрам, 

цинк, свинець 

Кадмій, індій, мідь, 

арсен, бісмут та ін. 

Тирниауз, Лян-

гар, Алтин-

Топкан, Жирекен, 

Текелі (СНД)  

Силікатно-

каситеритові і по-

ліформаційні 

олов’яні родовища 

Багатофазові гра-

нітоїдні магмати-

чні комплекси в 

породах вулкано-

моласових форма-

цій 

Тріщинні системи 

в вузлах перетину 

великих пору-

шень, надкупольні 

екзоконтакти ін-

трузивів або вул-

кано-тектонічні 

структури 

Жильні зони або 

штокверки склад-

ної будови 

Вкраплені, смуга-

сті і брекчієподіб-

ні кварц-турма-

лін-хлорит-

каситеритові руди 

часто зі значним 

вмістом сульфідів 

Олово  Свинець, цинк, ар-

сен 

Фестивальне, 

Депутатське, 

Ювілейне (Росія) 

Поліформаційні 

ртутно-золото-

срібні родовища 

Андезит-дацит-

ліпаритові і ліпа-

рит-базальтові 

вулканогенні, рі-

дше моласові фо-

рмації 

Вулкано-тек-

тонічні і тектоніч-

ні структури в ву-

лканогенних по-

родах, контраст-

них за фізико-

механічними влас-

тивостями 

Жильні зони, сис-

теми пла-

стоподібних і тру-

бчастих тіл, шток-

верки і штоквер-

коподібні зони 

складної будови 

Прожилково-

вкраплені і гніздо-

ві золото-срібні, 

рідше кіноварні 

руди 

Золото, срібло, ртуть Сурма, вольфрам, 

арсен, селен, сви-

нець 

Балей, Карамкен 

(СНД); Сильвер-

Сіті (США) 

 

 

 

 

 

 



У них зосереджені основні запаси літію, берилію, олова, вольфраму, молібде-

ну, флюориту, ртуті і сурми, значні запаси міді, золота й урану. З огляду на поліцик-

лічний розвиток більшості складчастих поясів і проявом у них процесів тектоно-

магматичної активізації перераховані типи родовищ мають величезну кількість і 

надзвичайну різноманітність формаційних, фаціальних і мінеральних типів. Особли-

во широко родовища цих геологопромислових типів розвинуті в складчастих і акти-

візованих поясах мезозойського і кайнозойського віку. Багато родовищ залягають 

незгідно з шаруватістю вмісних порід, виявляють тісні зв’язки з певними рудноме-

тасоматичними формаціями, мають складні форми, переривчасту будову і дуже не-

рівномірний розподіл корисних компонентів у контурах промислової мінералізації. 

Унаслідок полігеності і телескопування процесів рудоутворення серед них часто 

трапляються поліформаційні родовища, у яких рудні асоціації з ознаками різних ру-

дних формацій просторово сполучені, через що вирізнення поліформаційних типів 

родовищ завжди умовне.  

 Закономірності просторового поширення родовищ головно визначені рудоко-

нтролювальними інтрузивними, вулканоплутонічними і тріщинними структурами.  

 Геологопромисловий тип родовищ золото-кварцової формації об’єднує дві 

субформації – давню (допалеозойську) і фанерозойську. Перша відрізняється тим, 

що не має чіткої зональності зруденіння, в також підвищеним вмістом сульфідів у 

рудах. Світові запаси золота в родовищах цього типу не перевищують декількох від-

сотків, а сумарний видобуток сягає 12 %.  

 Родовища рідкіснометалевої пегматито-грейзенової формації охоплюють 

пегматитову, власне грейзенову і плутоногенно-вулканогенну субформацію з вели-

кою кількістю фаціальних і мінеральних типів у кожній. Серед них важливе значен-

ня мають: берилова у пегматитах і апогранітах, сподуменова в пегматитах, пірохло-

рова в апогранітах, кварц-каситеритова, кварц-вольфрамітова, кварц-вольфраміт-

молібденітова з берилом у гранітах. У родовищах цього типу міститься близько 40 

% запасів вольфрамових руд і близько 10 % запасів олова.  

 Загальною їхньою особливістю є тісний зв’язок з інтрузивними і субвулканіч-

ними породами гранітної формації, які вважають материнськими. Більшість родо-

вищ цього типу сформувалась у верхньому палеозої або мезозої в апікальних зонах 

гранітних куполів.  
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 Найважливіше рудолокалізувальне значення мають локальні тріщинні струк-

тури, а також структури контактів інтрузивних і вмісних порід.  

 Стратиформні ртутні і сурм’яні родовища в джаспероїдах або аргілізи-

тах. Для родовища цього типу характерні сталі зв’язками з карбонатними і тери-

генними (пісковиково-глинистими) формаціями та вибіркова пристосованість зру-

деніння до горизонтів метасоматично змінених порід. У них міститься близько 60 % 

світових запасів ртуті і  третини запасів сурми.  

У мідно-молібденових “порфірових” родовищах міститься 60 % світових за-

пасів міді. Вони забезпечують ~ 40 % світового видобутку міді і ~35 % видобутку 

молібдену. Міднопорфірові родовища відомі у зв’язку  з інтрузіями гіпабісального 

типу (Каджаран)  з жерловими фаціями вулканогенно-інтрузивних порід (Коунрад), 

що дає змогу виділити дві відповідні субформації. Зазвичай, це великі штокверки з 

вкрапленим або прожилково-вкрапленим мідним, молібдено-мідним і рідше моліб-

деновим зруденінням. Для мідних родовищ важливе значення мають процеси гіпер-

генного збагачення руд з формуванням зон вторинного сульфідного збагачення. 

 У будові та зональності рудних полів, пов’язаних з вулканогенно-

інтрузивними породами, важливу роль відіграють кільцеві структури.  

 Поліформаційні молібден-вольфрам-поліметалеві родовища належать до 

дуже складних за будовою формаційних, фаціальних і мінеральних типів.У них міс-

титься більше половини світових запасів молібдену. Всі вони просторово пов’язані з 

проявами гібридної вулкано-інтрузивної андезит-діорит-гранодіоритової магматич-

ної формації, розвиток якої звичайно завершується антидромною серією дайок.  

 Фаціальні та мінеральні типи дуже різноманітні. Часто в межах одного рудно-

го поля або родовища поєднуються мінеральні утворення, характерні для різних фо-

рмаційних типів родовищ (скарново-грейзенові, грейзеново-березитові, березито-

гумбеїтові та ін.), які розрізняють за великою різноманітністю умов залягання, мор-

фології і будови покладів.  

 Силікатно-каситеритові і поліформаційні олов’яні родовища містять ~ 20 

% світових запасів олова, тоді як у країнах СНД вони забезпечують 80 % видобутку. 

Окрім родовищ силікатно-каситеритової формації, до цього типу умовно належать 

поліформаційні родовища, які поєднують риси силікатно- і сульфідно-
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каситеритових олов’яних родовищ з комплексним складом руд, а також деякі родо-

вища сульфідно-каситеритової формації. Часто родовища сульфідно-каситеритового 

типу розташовані на флангах поліформаційних рудних полів і відрізняються  від них 

тіснішими просторовими зв’язками з субвулканічними утвореннями і тектоно-

магматичними структурами.  

 До геологопромислового типу поліформаційних ртутно-золото-срібних ро-

довищ належать приповерхневі утворення континентальних вулканічних поясів і 

областей мезо-кайнозойської тектономагматичної активізації. Для них характерна 

виняткова різноманітність формаційних, фаціальних і мінеральних типів, серед яких 

головне значення мають золото-срібний, золото-кіноварний, золото-шеєліт-

антимонітовий, золото-срібно-поліметалевий, кіновар-антимоніт-ферберитовий та 

ін. Родовища цього типу перспективні як золоторудні і золото-срібні.  

2.6. Геологопромислові типи родовищ активізованих платформ 

 У родовищах активізованих платформ сконцентровані практично всі запаси 

алмазів, основні запаси апатиту, флогопіту, цирконію, танталу, ніобію, торію, рідкі-

сних земель, значні запаси титану, нікелю, міді, платини й урану. В балансі запасів 

помітне місце займають олово-вольфрамоносні розсипні родовища.  

 Під час магматичної активізації платформ формувались родовища, пов’язані з 

породами платформних магматичних формацій, які одночасно є материнськими і 

рудовмісними. З розломами складчастої основи пов'язані шляхи проникнення мате-

ринських інтрузій у породи платформного чохла, а з блоковою тектонікою плат-

форм–умови формування розсипів, родовищ залишково-інфільтраційного або скла-

днішого походження. Ці родовища тяжіють до районів спряження висхідних і де-

пресійних блоково-брилових структур, а їхні формаційно-фаціальні типи залежать 

від характеру материнських порід у межах піднятих блоків і від складу  платформ-

них відкладів у зонах спряження блокових структур.  

 У межах активізованих платформ виділяють шість найважливіших геолого-

промислових типів родовищ (табл. 4):  

-  рідкіснометалеві нефелінові сієніти;  

-  родовища карбонатитів;  

-  сульфідно-мідно-нікелеві родовища;  
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-  алмазоносні кімберліти і лампроїти;  

-  ураноносні пісковики та вугленосні відклади;  

-  сучасні й поховані розсипи.  

З родовищами рідкіснометалевих нефелінових сієнітів пов’язані скупчення 

апатитів, концентрації цирконію, ніобію і рідкісних земель церієвої групи. Умови 

залягання, морфологія і будова родовищ, а також мінеральний склад руд визначені, 

головно, магматичними чинниками рудоконтролю. Материнські інтрузії часто бага-

тофазові, а до їхнього складу входять лужні, нефелінові й содаліт-нефелінові сієні-

ти, есексити, луяврити, йоліти, уртити й інші лужні породи.  

Родовища карбонатитів представлені як власне магматичними утвореннями, 

так і продуктами їхнього перетворення під дією пневматолітово-гідротермальних 

розчинів. Фаціальні та мінеральні типи карбонатитових родовищ дуже різноманітні. 

Вони охоплюють титано-магнетитовий, магнетит-перовськітовий, бастнезит-

паризитовий, пірохлоровий, флогопітовий, апатитовий, лопаритовий, циркон-

баделеїтовий і багато інших перехідних типів. З карбонатитами пов’язані найбільші 

запаси флогопіту, вермикуліту, ніобію і рідкісних земель церієвої групи.  

Сульфідні мідно-нікелеві родовища розглядають як лікваційні магматогенні 

утворення, які формуються в придонних частинах диференційованих інтрузивів ос-

новного складу. З ними пов’язано ~ 20 % світових запасів нікелю, значні запаси міді, 

кобальту. У країнах СНД цей тип родовищ містить 90 % запасів нікелю і понад 30 % 

запасів міді.  

Алмазоносні кімберліти і лампроїти сформувалися винятково в платформ-

них умовах, причому найбільше поширені родовища мезозойського і кайнозойсько-

го віку. Вони–єдине джерело для видобутку алмазів з корінних родовищ пов’язаних 

з ними алмазних розсипищ.  

 

 

 

 

 

 



Таблиця 4. Головні геологопромислові типи родовищ активізованих платформ 

 
Геологопро-

мисловий тип 

(формація) 

Рудоносні (і ру-

довмісні) форма-

ції 

Рудовмісні структури Морфологія і будова 

родовищ 

Текстури і склад корис-

них копалин 

Корисні компоненти Приклади 

головні супутні 

Рідкісноме-

талеві нефе-

лінові сієніти 

Платформна не-

фелін-сієнітова 

магматична фор-

мація 

Багатофазові інтрузи-

вні масиви з еле-

ментами кільцевої бу-

дови, часто псевдост-

ратифіковані 

Пласто-, жило- і лінзо-

подібні поклади, що 

успадкували структурні 

риси вмісних магматич-

них порід 

Вкраплені лопаритові, 

апатитові, пірохлорові й 

інші рідкісноземельні 

руди 

Апатит, ніо-

бій, рідкісні 

землі 

Тантал, цир-

коній, графіт 

Хібіногорські 

тундри (Коль-

ський п-ів), 

Росія 

Родовища кар-

бонатитів 

Платформна луж-

но-ультраоснов-

на магматична 

формація 

Багатофазові інтрузи-

вні масиви цент-

рального типу з вираз-

ними кільцевими і 

радіальними структу-

рами 

Системи штоків, шток-

верків або трубопо-

дібних тіл у межах мате-

ринських інтрузивних 

масивів 

Вкраплені титаномагне-

титові, флогопітові, пі-

рохлорові, бастнезитові 

й інші рідкіснометалеві 

руди 

Флогопіт, 

ніобій, рідкі-

сні землі, апа-

тит 

Титан, залізо, 

цирконій, 

торій, мідь, 

флюорит та 

ін. 

Палаборва 

(ПАР);  

Ковдор (Росія) 

Сульфідні мідно-

нікелеві родо-

вища 

Трапова магмати-

чна формація (ін-

трузії та ефузиви 

толеїт-базальтової 

серії) 

Придонні частини 

диференційованих 

інтрузивів основного 

складу 

Серії зближених пласто-

подібних, рідше жило-

подібних покладів 

Суцільні та вкраплені 

халькопірит-

пентландит-піротинові 

руди 

Нікель, мідь Кобальт, зо-

лото, платина  

Родовища Но-

рильського 

району (Росія) 

Алмазоносні 

кімберліти і ла-

мпроїти 

Кімберлітова ма-

гматична форма-

ція 

Трубчасті тіла кімбе-

рлітів у платформних 

відкладах фанерозою 

Трубоподібні тіла в ме-

жах кімберлітових тру-

бок 

Вкраплені алмазоносні 

кімберліти 

Алмаз              - Родовища Си-

бірської плат-

форми (Росія) і 

ПАР 

Ураноносні піс-

ковики і вугле-

носні відклади 

Червоно- і сі-

рокольорові мо-

ласоїдні або тери-

генні платформні 

формації строка-

того фаціального 

складу 

Шаруваті товщі, пач-

ки і горизонти прони-

кних порід, обмежені 

водотривкими ек-

ранами 

Системи стратиформ-

них пласто- або лінзопо-

дібних покладів склад-

них форм і будови 

Тонкорозсіяні настура-

нові або чернієві руди в 

пісковиках і бурому 

вугіллі 

Уран  Ванадій, се-

лен, мідь 

Ураноносні 

пісковики шта-

тів Колорадо і 

Вайомінг 

(США) 

Сучасні і похо-

вані розсипи 

Формації “мате-

ринських” грані-

тоїдів, зелено-

кам’яних та ін-

ших порід 

Ділянки ак-

тивізованих платформ 

по периферії піднять. 

Шаруваті алювіальні, 

дельтові і прибе-

режноморські форма-

ції  

Системи стрічкоподіб-

них покладів у шарува-

тих (часто косо-

шаруватих) відкладах 

складної внутрішньої 

будови 

Піски з вкрапленністю 

важких рудних мінера- 

лів – ільменіту, цирко-

ну, рідкісноземельних 

мінералів, золота, пла-

тини, алмазів 

Титан, цир-

коній, торій, 

олово, золото, 

платина, ал-

маз 

Тантал, ніо-

бій, вольф-

рам, рідкісні 

землі 

Сучасні пляжні 

розсипи тропі-

чного поясу 



Ураноносні пісковики та вугленосні відклади належать до одного з перспек-

тивніших геологопромислових типів уранових родовищ. Вони широковідомі на всіх 

континентах переважно у відкладах верхніх моласоїдних і теригенних платформних 

формацій. Серед них виділяють фаціальні типи власне ураноносних пісковиків, ура-

но-бітумних родовищ, мідно-ванадієво-уранових родовищ і ураноносного вугілля. 

Усі вони залягають у шаруватих, фаціально несталих товщах порід і є стратиформ-

ними утвореннями складної внутрішньої будови.  

Серед сучасних і похованих розсипних родовищ активізованих платформ 

виділяють три субформації, які відрізняються за характером материнських джерел, 

відстанями знесення і складом продуктивних пісків: рідкіснометалеві розсипи 

“ближнього знесення”, що охоплюють групу каситерит-колумбіт-вольфрамітових 

розсипів; золото-платинові розсипи “далекого знесення” й ільменіт-циркон-рутил-

магнетитові розсипи “великих басейнів”. Рідкіснометалеві розсипища є провідними 

в балансі олова і вольфраму в країнах тропічного поясу, де зосереджено ~ 65 % за-

пасів і 75 % світового видобутку олова. Сучасні й поховані ільменіт-циркон-рутил-

магнетитові розсипища містять головні запаси титанових руд, циркону і ториту (мо-

нациту).  

2.7. Геологопромислові типи родовищ платформ 

 У межах молодих і сучасних платформ зосереджені практично всі родовища 

нафти, газу і конденсату, мінеральних солей, половина запасів вугілля, значні запаси 

бокситів і манґану, обмежені запаси залізних і нікелевих руд.  

 Для родовищ платформ характерні пластоподібні, плащоподібні або інші го-

ризонтальні умови залягання, згідні з елементами нашарування осадових утворень 

платформного чохла. Зазвичай, вони мають великі розміри, що значно перевищують 

розміри родовищ, сформованих в інших геотектонічних умовах. Серед них розріз-

няють п’ять головних геологопромислових типів (табл. 5):  

- латеритні родовища бокситів, манґану і нікелю;  

- осадові родовища заліза і манґану;  

- родовища мінеральних солей;  

- платформні вугільні родовища;  

- нафтогазоносні родовища окраїн платформ.  
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На частку родовищ латеритної формації припадає близько 90 % світових за-

пасів бокситів і близько 50 % потенційних запасів нікелю, розташованих, головним 

чином, в тропічному поясі.  

 З осадовими родовищами заліза і манґану в чохлах платформ пов’язані осно-

вні запаси манґанових руд і ~ 15 % запасів низькосортних залізних руд.  

 Родовища мінеральних солей дуже різноманітні за складом та умовами фор-

мування, серед них розрізняють морські й континентальні  формації повного (каліє-

носного) і неповного (некалієносного) профілів. Серед родовищ калієносного про-

філю виділяють хлоридні, хлоридно-сульфатні й сульфатні, а серед некалієносних – 

галітові, галіт-ангідритові, галіт-карбонатні, галіт-теригенні та гіпс-ангідритові фа-

ціальні типи. Усі вони формуються за специфічних геотектонічних умовах і за спри-

ятливих літолого-фаціальних умов.  

 Не менш різноманітні геологопромислові типи платформних вугільних і на-

фтогазоносних родовищ. Серед платформних вугленосних формацій розрізняють 

формації давніх (палеозойських) і молодих (мезо-кайнозойських) платформ, усере-

дині яких виділяють низку фаціальних типів вугленосних басейнів і родовищ з ву-

гіллям низького ступеня метаморфізму. 

Нафтові і газові родовища розташовані в межах внутрішніх платформних запа-

дин, крайових прогинів (передгірських западин) і міжгірських западин. За умовами 

залягання серед них виділяють пластові склепіннєві, пластові екрановані, масивні та 

літологічно екрановані родовища. Усі вони приурочені до проникних порід (колек-

торів) осадового чохла і мають різноманітні умови структурного контролю (“пас-

ток”).  

З наведеного огляду бачимо, що в понятті геологопромислового типу родовища 

враховують не тільки формаційну і фаціальну його належність, а й найважливіші те-

хнологічні, гірничо-технічні й економічні характеристики. Сукупністю перелічених 

ознак визначені не тільки геологопромисловий тип родовища, а й  значною мірою 

геологічні критерії його прогнозування і розшуків, методики розвідки і гірничо-

геологічних умов подальшої експлуатації.  

 

  



Таблиця 5. Головні геологопромислові типи родовищ платформ 

 
Геологопро-

мисловий тип (фо-

рмація) 

Рудоносні (і рудо-

вмісні) формації 

порід 

Рудовмісні структури Морфологія і будова 

родовищ 

Текстури і склад ко-

рисних копалин 

Корисні компоненти Приклади 

головні супутні 

Латеритні родо-

вища бокситів, 

манґану і нікелю 

Материнські по-

роди з під-

вищеними вміста-

ми алюмінію (сіє-

ніти, трахіти), ма-

нґану (чарнокіти), 

нікелю (гіперба-

зити) 

Кори звітрювання лате-

ритного типу 

Плащоподібні, лінзо-

подібні поклади, 

сплющені штокверки, 

системи гніздоподіб-

них скупчень 

Агрегати приховано-

кристалічної будови і 

змішаного складу (гі-

бситові і гідроаргілі-

тові, силікатно-

нікелеві або піролю-

зит-псиломеланові 

руди 

Алюмі-

ній, ман-

ґан, ні-

кель 

Залізо, ко-

бальт, ти-

тан, ванадій, 

магнезит 

Родовища бокси-

тів КМА, Орсько-

Халилівське родо-

вище силікатного 

нікелю (Росія); 

манґанове родо-

вище Нсуба (Гана) 

Осадові родовища 

заліза і манґану 

(піролюзит-

гідрогетит-лепто-

хлоритової рудної 

формації) 

Теригенно-

піщано-

кременисто-

глинисті прибере-

жно-морські фор-

мації 

Шаруваті слабкодисло-

ковані структури осадових 

порід 

Системи витриманих 

пологих пластових 

або лінзоподібних 

покладів 

Оолітові сидерит-

шамозит-гематит-

лімонітові або піро-

люзит-псиломелан-

манґанітові руди 

Залізо, 

манґан 

Кобальт, 

нікель, ва-

надій, фос-

фор 

Родовища Керчин-

ського залізоруд-

ного і Ніко-

польського манґа-

нового басейнів 

(Україна) 

Родовища мінера-

льних солей гало-

генно-евапори-

тової формації 

Галогенні платфо-

рмні формації оса-

дових порід 

Шаруваті структури оса-

дових порід з ознаками 

“сольової” тектоніки 

Пластові і пластопо-

дібні поклади склад-

ної будови, штоки і 

тіла складних форм 

Натрієва і калійна сіль Натрієва і 

калійна 

солі 

Бор, магній Верхньокамське 

родовище (Росія) 

Платформні вугі-

льні родовища 

Платформні піща-

но-глинисті вугле-

носні формації 

Шаруваті, слабкодисло-

ковані товщі осадових 

порід 

Пачки мінливих по 

простяганню вугіль-

них пластів  

Вугілля низького сту-

пенюявуглефікації 

Вугілля             - Родовища Підмос-

ковного  і Челя-

бінського басейнів 

Нафтогазоносні 

родовища окраїн 

платформ 

Теригенно-

карбонатні фор-

мації платформ 

Пористі або тріщинуваті 

породи (колектори), купо-

лоподібні структури, літо-

логічні або тектонічні ек-

рановані структури 

Скупчення різної 

морфології в природ-

них резервуарах 

Скупчення нафти і 

газу в порах і трі-

щинах порід-

колекторів 

Нафта, 

газ, кон-

денсат 

Йод, бром  Нафтогазоносні 

родовища Західно-

сибірської плат-

форми 



Питання для самоконтролю 

1. З якою метою і за якими ознаками виділяють промислові типи родовищ кори-

сних копалин?  

2. Що треба розуміти під терміном “геологопромисловий тип родовища”?  

3. Класифікація геологопромислових типів родовищ за формаційною ознакою.  

4. Характеристика геологопромислових типів родовищ давніх щитів і платформ 

та пов’язаних з ними корисних копалин.  

5. Характеристика родовищ геосинклінальних поясів:  у чому полягають основні 

відмінності родовищ ранніх і пізніх етапів розвитку геосинклінальних проги-

нів?  

6. Характеристика провідних комплексів корисних копалин та відмінні риси ро-

довищ складчастих і активізованих областей.  

7. Навести головні приклади геологопромислових типів родовищ активізованих 

платформ і пов’язаних з ними корисних копалин.  

8. Навести головні приклади  геологопромислових типів родовищ платформ, 

притаманні їм риси і найважливіші види корисних копалин, пов’язаних з ни-

ми.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

ЧАСТИНА ІІ. РОЗШУКИ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

   Розділ 3. Розшукові критерії, передумови й ознаки  

 Науковим  підґрунтям розшуків є уявлення про закономірне просторово-

часове утворення і поширення родовищ корисних копалин у земній корі, а також 

про геохімічні особливості елементів, хімічних сполук і їхніх комплексів у різних 

геологічних і фізико-хімічних умовах. Розпочинаючи розшуки, необхідно чітко уя-

вити собі мету: що, де і як шукати.  

 Для обґрунтованої відповіді на ці запитання перед безпосереднім початком 

розшукових робіт виеонують прогнозування вірогідної наявності певних типів ро-

довищ на площі, яку аналізують, можливість їхнього виявлення за низкою геолого-

геохімічних і економічних ознак промислових об’єктів, пам’ятаючи, що зазвичай з 

200 виявленних рудопроявів тільки один має промислове значення. Для такого про-

гнозу необхідно, передусім, знати геолого-тектонічні закономірності, які визнача-

ють і контролюють просторове поширення родовищ конкретних корисних копалин. 

Ці закономірності, які визначають перспективу виявлення корисних копалин, нази-

вають розшуковими критеріями. Критерії як засіб для розшукового прогнозування 

охоплюють розшукові передумови і розшукові ознаки.  

 Розшуковими передумовами рудоносності прийнято називати сукупність будь-

яких геологічних чинників, що прямо або побічно свідчать про можливість знахо-

дження в конкретному районі певних корисних копалин.  

 Розшуковими ознаками рудоносності називають конкретні чинники, які без-

посередньо засвідчують наявність корисних копалин у межах досліджуваної площі. 

За ступенем вірогідності розшукові ознаки поділяють на прямі, що прямо визнача-

ють наявність корисних копалин, і побічні, що свідчать про велику можливість їх-

нього виявлення.  

3.1. Розшукові передумови 

 Для виявлення розшукових передумов використовують рудоконтролювальні 

чинники, що відображають зв’язки між геологічними об’єктами і їхньою потенцій-

ною рудоносністю. Значення окремих передумов для різних типів родовищ масшта-

бів досліджень нерівноцінне, тому доцільно їх розглядати окремо. Здебільшого ви-
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діляють такі групи розшукових передумов: стратиграфічні, літолого-фаціальні, маг-

матичні, структурні, геохімічні, геоморфологічні і геофізичні.  

 Стратиграфічні передумови. Суть стратиграфічних передумов полягає в то-

му, що багато родовищ корисних копалин залягає в певних стратиграфічних підроз-

ділах геологічного розрізу. Для великомасштабного прогнозування ця передумова, 

зазвичай, малоефективна, за винятком вугільних і деяких інших осадових родовищ, 

які виявляють стійкість зв’язків з окремими дрібними стратиграфічними підрозділа-

ми.  

 Стратиграфічні передумови мають особливе значення в разі розшуків осадо-

вих родовищ, які утворювалися одночасно з осадонагромадженням відповідних під-

розділів стратиграфічного розрізу. Для деяких родовищ заліза, мангґну, алюмінію, 

галоїдів характерна пов’язаність з великими стратиграфічними підрозділами в ме-

жах значних територій. Наприклад, понад 70 % запасів заліза є в інтенсивно мета-

морфізованих залізистих утвореннях докембрію (залізистих кварцитах). Основні за-

паси манґанових руд розміщені в породах палеогену і неогену, а мінеральних солей–

у відкладах кембрію, девону, пермі, юри і неогену. У стратиграфічних розрізах ре-

гресивних комплексів, з якими пов’язана переважна більшість родовищ солі, соле-

носні лагунні відклади розташовані в середніх частинах розрізу; в основі його заля-

гають морські, а у верхній частині – континентальні, озерно-річкові та пролювіальні 

відклади.  

 У нагромадженні вугілля виділяють чотири головні періоди: 

кам’яновугільний, пермський, юрський і палеогеновий. Зокрема, вугільні родовища 

Донбасу й Екібастузу (Казахстан) пов’язані з кам’яновугільними відкладами, а Куз-

басу – з пермськими. У районах Середньої Азії промислові родовища кам’яного ву-

гілля відомі тільки в породах юрської частини (Ангренське родовище). Вугільні ро-

довища Південноякутського басейну утворилися впродовж юрсько-крейдяного часу 

(Нерюнгринське родовище).  

 Під час аналізу стратиграфічних передумов важливо визначити приуроченість 

корисних копалин не тільки до великих стратиграфічних підрозділів, а й до дрібні-

ших: світ, ярусів, горизонтів, з якими в межах конкретного району чи басейну 

пов’язані певні продуктивні товщі. Наприклад, на площі Львівсько-Волинського ву-
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гільного басейну такими підрозділами є серпухівський і візейський яруси нижнього 

карбону, для яких характерна максимальна вугленосність, а вугільні пласти, що вхо-

дять до їхнього складу, є основними об’єктами експлуатації. Для залізних руд Кри-

ворізького басейну це–середня рудна світа криворізької серії протерозою, а стратиг-

рафічне положення оолітових залізистих руд Керченського басейну пов’язане з се-

редньокіммерійськими відкладами середнього пліоцену.  

 Важливе значення у формуванні багатьох залишкових і осадових родовищ 

мають перерви в осадонагромадженні. Цей факт ефективно використовують у ході 

прогнозування манґанових, бокситових, фосфоритових родовищ і похованих розси-

пів золота, які тяжіють до основи трансгресивних серій. Наприклад, родовища бок-

ситів східного схилу Уралу залягають в основі трансгресивної серії порід нижнього 

девону на вапняках силурійського віку. Тихвинські родовища бокситів залягають на 

розмитих девонських відкладах у підошві трансгресивної серії нижньокарбонових 

порід. Нікопольські родовища манґану залягають в основі порід олігоценового віку, 

безпосередньо на розмитій поверхні докембрію.  

 Для ендогенних родовищ, не сингенетичних осадовим утворенням, стратигра-

фічна закономірність має підпорядкований характер. Вона виявляється в 

пов’язаності рудної мінералізації з певними стратиграфічними підрозділами, які на-

лежать до сприятливих за різними особливостями для локалізації в них рудних пок-

ладів або ж контрольовані горизонтами певних порід. Використання стратиграфіч-

них передумов можливе і для регіонального прогнозування ендогенних родовищ ге-

осинклінальних областей. Для таких родовищ, не сингенетичних осадовим утворен-

ням, стратиграфічні передумови неоднозначні. Для деяких з них  стратиграфічні за-

кономірності мають підпорядковане значення, для інших усталюється чіткий зв’язок 

процесів рудоутворення з певними стратиграфічними інтервалами, які або складені 

сприятливими породами для локалізації в них рудних покладів, або відіграють роль 

екранів. Зокрема, для Центрального Казахстану найпродуктивнішою є пізня герцин-

ська епоха для вольфрамового і молібденового зруденіння, а для Східного Забайкал-

ля – верхньоюрська-нижньокрейдяна для вольфрамового, фдюоритового і полімета-

левого зруденіння. На Уралі більшість мідноколчеданових родовищ пов’язана з ву-
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зьким стратиграфічним інтервалом у породах силурійсько-девонського віку, а залі-

зорудні скарнові прояви приурочені до нижнього карбону.  

 На Алтаї більшість поліметалевих родовищ поширена у вулканогенно-

осадових породах середнього відділу девону, поблизу контактової поверхні з ниж-

ньопалеозойськими відкладами. Прикладами літологічного контролю у вигляді ек-

ранів можуть слугувати рудні поклади сурм`яних і ртутних родовищ Середньої Азії.  

 Останніми роками стратиграфічні передумови для прогнозування ендогенного 

зруденіння доповнюють результатами ритмо-стратиграфічних досліджень. 

З’ясовано, що найпродуктивнішими ділянками розрізу є перехідні зони, у яких фік-

сують зміни типів ритмів по простяганню, тобто таким є перехід від трансгресивних 

до регресивних товщ.  

 Літолого-фаціальні передумови. В основі цих критеріїв є припущення про 

зв’язок деяких родовищ з певними фаціями осадових або осадово-вулканогенних 

порід. Оскільки осадова фація, представлена конкретними породами й осадовими 

рудами, відображає реальні умови осадонагромадження, то її вивчення має важливе 

значення для розшуків осадових родовищ. Для цього літологічні дослідження реалі-

зують у вигляді схем будови осадової товщі, літолого-фаціальних карт, профілів, ро-

зрізів, що дає змогу визначити загальні та локальні закономірності поширення оса-

дових родовищ корисних копалин у конкретному районі й використовувати їх для 

подальших розшукових робіт. Зазвичай, літолого-фаціальні передумови розгляда-

ють разом зі стратиграфічними і широко використовують у ході виявлення залізору-

дних, манґанових, вугільних, бокситових, соленосних, фосфоритових родовищ оса-

дового походження.  

 Під час розшуків залізних руд озерно-болотної фації треба враховувати їхні 

характерні риси: невелику потужність, виражену шаруватість, переваження глин, ві-

дповідне положення залізних руд у розрізі (у певному стратиграфічному підрозділі). 

Якщо ж це залізні руди морської фації, то вони складаються, переважно, з оолітів, 

органічних залишків і зцементовані гематитом, шамозитом, сидеритом і карбоната-

ми. Подібна картина простежується і на оолітових манґанових родовищах Нікополя 

й Чіатурі.  
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 Широко використовують літолого-фаціальні передумови для розшуків корис-

них копалин кір звітрювання, де утворюються залишкові й осадові родовища, пере-

дусім, бокситів, заліза, манґану, нікелю і каоліну. Більшість бокситових родовищ 

світового значення пов’язана з корами звітрювання, які утворилися внаслідок руй-

нування вивержених порід кислого і середнього складу. З латеритами ультраоснов-

ного походження пов’язані родовища нікелю і хрому.  

  У ході розшуків вугільних родовищ для виявлення вугленосних товщ у розрі-

зах важливого значення також надають вивченню літології. Хоча вугілля і є утво-

ренням болотної фації, яка сформувалася в прибережно-морських або континента-

льних умовах, однак на підставі одного тільки аналізу фаціального складу порід не-

можливо з’ясувати, які саме вугільні чи безвугільні відклади виявив дослідник. Для 

отримання відповіді на це питання важливішим є аналіз будови досліджуваної тов-

щі, ніж її склад. Наявність у розрізі пластів типових морських вапняків значно зни-

жує перспективність такого розрізу і може бути негативним критерієм для розшуків. 

Також негативним чинником у ході прогнозування є наявність у розрізі крупноула-

мкових товщ (конгломератів), тоді як перспективні вугленосні відклади складаються 

переважно з дрібноуламкового теригенного матеріалу. Загалом для кожного окремо-

го вугільного басейну існують свої фаціально-літологічні критерії.  

 Для розшуків ендогенного зруденіння літологічний склад порід також має ва-

жливе значення. Особливо сприятливими для локалізації рудної мінералізації є кар-

бонатні й ефузивно-осадові породи, а спільна наявність карбонатних товщ і граніт-

них масивів – сприятливе середовище для утворення скарнових родовищ міді, воль-

фраму, молібдену, поліметалів і золота. Численні родовища свинцево-цинкових руд 

є в карбонатних і вулканогенно-осадових породах (Центральний Казахстан, Забай-

калля, Алтай); з теригенними піщано-сланцевими породами пов’язані олов’яні й 

олов’яно-вольфрамові руди.  

 Загалом у разі прогнозування ендогенного зруденіння  літолого-фаціальні пе-

редумови особливо ефективні в комплексі зі стратиграфічними. Чіткий літолого-

стратиграфічний контроль може виявитися у вузьких інтервалах стратиграфічного 

розрізу, особливо там, де простежуються різкі зміни потужностей або фаціальних 
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типів відкладів. Наприклад, більшість колчеданово-поліметалевих родовищ Рудноа-

лтайського району розташовані в інтервалі від середнього девону до низів карбону.  

 У багатьох районах з карбонатними породами пов’язана і частина нерудних 

корисних копалин (азбест, тальк, флогопіт, флюорит, барит).  

 Майже всі родовища мусковіту, флогопіту, графіту залягають у давніх мета-

морфічних сланцях, причому саме в кварц-польовошпатових кристалічних сланцях 

трапляються пегматити з промисловим мусковітом.  

 Для низки родовищ будівельних матеріалів (карбонатні породи, глини, піски, 

гіпси) літологічний склад не тільки є прямою розшуковою ознакою, а й визначає 

якісну характеристику самих родовищ.  

 Структурні передумови. За основу цього прогнозу взято особливості текто-

нічної будови земної кори і, відповідно, історію розвитку її основних геотектоніч-

них елементів: геосинкліналей, платформ, зон тектономагматичної активізації. Ха-

рактер цих структур у багатьох випадках визначає умови локалізації та просторове 

поширення як великих рудних об’єктів, так і окремих покладів рудних копалин. В 

останньому випадку провідну роль відіграють локальні структурні елементи: склад-

ки і розривні порушення. Тобто масштабність впливу структурних елементів на фо-

рмування і локалізацію корисних копалин різні, тому потрібно серед них розрізняти 

передумови, які можуть бути використані для: 1) визначення місця великих рудних 

об’єктів (рудних полів, басейнів та ін.) у межах регіональних геотектонічних елеме-

нтів; 2) визначення просторового розташування окремих родовищ у межах рудних 

полів або басейнів; 3) визначення положення рудних тіл у родовищах.  

 Як бачимо, структурні передумови першої групи визначають загальні законо-

мірності поширення корисних копалин і відображають певну металогенічну харак-

теристику основних тектонічних елементів земної кори.  

 Наприклад, для геосинклінальних областей характерні, здебільшого, різнома-

нітні ендогенні родовища, утворення яких пов’язане з інтенсивною інтрузивною й 

ефузивною діяльністю, що супроводжувалася активними геохімічними процесами. 

Первинноосадові родовища тут зазнають значних вторинних змін і глибокого мета-

морфізму, інколи це призводить до руйнування родовищ.  
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 У регіональних прогнозах враховують і те, що в межах геосинклінальних об-

ластей родовища корисних копалин, які генетично пов’язані з гранітоїдними магма-

тичними формаціями, тяжіють (як і самі магматичні формації) до великих антиклі-

норіїв, а родовища, приурочені до формацій більш основних порід, – до крайових 

зон антикліноріїв або синкліноріїв. Положення рудної мінералізації в межах таких 

великих складчастих споруд визначене також ділянками розвитку вулкано-

тектонічних структур.  

 Платформам притаманні переважно різноманітні осадові родовища та родо-

вища кір звітрювання. Положення ендогенних родовищ і рудних полів тут, зазвичай, 

контрольоване системами регіональних розломів, ускладнених тектонічними пору-

шеннями різних порядків і масштабів, проявами магматизму, здебільшого основного 

та ультраосновного ряду, інколи лужними породами.  

 Особливо перспективні для низки родовищ корисних копалин області, перехі-

дні від геосинкліналей до платформ, передові й крайові прогини та ін. У таких стру-

ктурах є найбільші нафто- і вугленосні басейни.  

 Останнім часом сформувалось уявлення про зони тектономагматичної активі-

зації, які утворились у межах давніх стабілізованих геосинкліналей. Для них харак-

терні нові, молодші комплекси вивержених порід і родовищ, що є накладеними на 

давніші комплекси. Ці області, особливо сприятливі для локалізації різноманітних 

родовищ, виявлені в Забайкаллі, на північному сході Сибіру і Таймиру. Рудні поля в 

таких зонах часто тяжіють до рифтогенних структур, омолоджених корових розло-

мів або до ділянок інтенсивної переробки складчастих товщ.  

 Як конкретніші спостереження під чвс аналізу тектонічних елементів цієї гру-

пи передумов використовують регіональні розломи і зони складчастості. Першим 

притаманна великв протяжність (інколи до декількох тисяч кілометрів) за ширини в 

десятки, сотні кілометрів, вони контролюють поширення як масивів інтрузивних 

порід, так і пов’язаних з ними родовищ корисних копалин. Регіональні розломи 

утворюються на окраїнах платформ і межах жорстких масивів, вони контролюють, 

зазвичай, просторове положення великих рудних об’єктів (рудні провінції, пояси). 

Прикладом може слугувати Верхоянський розлом, глибинні розломи Норильська, 

Монче-Тундри, Головного Кавказького хребта.  
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 У зонах складчастості сприятливими структурами локалізації ендогенних ро-

довищ є антиклінорії та антикліналі.  

 Друга група структурних критеріїв, яка визначає положення окремих родо-

вищ, зазвичай, представлена складчастими і розривними порушеннями вищих по-

рядків. У складчастих структурах найсприятливішими ділянками для локалізації ру-

дних родовищ є замкові частини складок, особливо ускладнених розривними пору-

шеннями. Деякі родовища розміщені в місцях перегинів шарнірів складок і вигинах 

крил. Брахіантикліналі, утворені різким зануренням шарніра складки, також нале-

жать до перспективних ділянок.  

 Важливе значення для просторової локалізації ендогенних родовищ різних ге-

нетичних типів мають розривні порушення. В таких випадках родовища тяжіють до 

певних ділянок розривних порушень. Це, зазвичай, місця перетину порушеннями 

шарів, сприятливих для локалізації руд горизонтів порід або різно орієнтованих роз-

ривів, викривлення порушень по простяганню, розгалуження, відщеплення тріщин.  

 Геологічна структура осадових родовищ звичайно простіша, ніж ендогенних, і 

найчастіше підпорядкована складчастості, тобто цілком визначена структурою вміс-

них порід. Наприклад, осадові родовища заліза, манґану, вугілля тощо представлені 

горизонтальними або слабко похилими товщами в недислокованих геологічних 

структурах або зім’яті в складки і розбиті тектонічними розривами в районах  з по-

рушеним заляганням шарів. Зокрема, Криворізькі родовища заліза залягають серед 

сильно дислокованих докембрійських порід і мають круте падіння, згідне з елемен-

тами залягання вмісних порід.  

 Структури третьої групи, які визначають положення тіл корисних копалин у 

межах родовищ, мають локальний характер, їх детально розглядають у спеціально-

му курсі “Структури рудних полів і родовищ”. Це різноманітні структурні елементи, 

передусім складчасті й розривні порушення, які впливають як на морфологію руд-

них тіл, так і на їхнє просторове положення. Аналіз характеру їхнього впливу на 

умови локалізації особливо важливий у ході розшуково-оцінювальних робіт і розві-

дки родовищ.  

 Магматичні розшукові передумови. В їхній основі є уявлення про закономі-

рний зв’язок ендогенних, а в деяких випадках і осадових родовищ з магматичними 
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процесами. Відповідно до цих уявленнь, які ґрунтуються на величезному матеріалі, 

отриманому під час вивчення різноманітних родовищ корисних копалин, визначено 

ознаки зв’язку певних родовищ з конкретними групами вивержених порід. Найголо-

внішими з цих ознак є такі: а) зв`язок ендогенних родовищ різних корисних копалин 

з виверженими породами певного складу; б) закономірне просторове розташування 

родовищ щодо масивів вивержених порід; в) утворення осадових родовищ і родо-

вищ звітрювання внаслідок руйнування вивержених порід.  

 Ці передумови достатньо часто використовують для обґрунтування розшуко-

вих робіт, що пов’язане з очевидністю їхнього виявлення в процесі прогнозування 

територій, які аналізують , незважаючи на те, що деякі з них мають загальний харак-

тер або широкий діапазон застосування.  

Зв’язок ендогенних родовищ різних корисних копалин з виверженими породами 

певного складу. Цей зв’язок має генетичну (парагенетичну) і структурну природу, 

тому насамперед потрібно звернути увагу на значну різницю в характері просторо-

вого зв’язку родовищ з різними групами вивержених порід. Наприклад, родовища, 

пов’язані з основними, ультраосновними і частково лужними породами, залягають 

усередині масиву й інколи в його внутрішній контактній зоні, а родовища, пов’язані 

з кислими і середніми породами – тяжіють переважно до внутрішньої та зовнішньої 

контактових зон і часто навіть віддалені від інтрузиву.  

 Найчіткіше простежується зв’язок групи корисних копалин з ультраосновни-

ми й основними породами. Зокрема, з ультраосновними інтрузіями пов’язані родо-

вища хрому, платини, алмазів, які залягають усередині масивів просторово, струк-

турно і генетично-спряжених названих порід і їхніх диференціатів. Високоякісні 

хромітові руди і платина приурочені до дунітів, розвинутих у перидотитових інтру-

зивних масивах; корінні родовища алмазів – у кімберлітах, які виповнюють трубки 

вибуху; родовища хризотил-азбесту – приурочені до серпентинітів, що розвивають-

ся в контактових зонах перидотитів і дунітів. У масивах ультраосновних порід, ото-

чених нефеліновими сієнітами, локалізуються родовища флогопіту і вермикуліту.  

 З основними магматичними породами пов’язані головні родовища ісландсько-

го шпату, а також титаномагнетитові й сульфідно-нікелеві родовища. Другі найчас-

тіше розташовані по периферії інтрузивних масивів.  
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  Отже, під час розшуків магматичних родовищ головним об’єктом досліджень 

є основні й ультраосновні інтрузиви, з якими вони генетично пов’язані. Доказом їх-

нього генетичного зв’язку з інтрузіями може бути наявність родовищ усередині ін-

трузивів і їхнє різке виклинювання за падінням на певному гіпсометричному гори-

зонті.  

 З середніми та кислими за складом виверженими породами пов’язана низка 

пегматитових, скарнових, пневматолітових, гідротермальних родовищ кольорових, 

рідкісних, радіоактивних і благородних металів. Зв’язок між ними не завжди чіткий, 

тому що головна маса цих родовищ розташована у вмісних  породах за межами ін-

трузій, інколи на значних відстанях. Тому ділянками для розшуків родовищ є конта-

кти таких масивів з найбільш сприятливими для локалізації зруденіння вмісними 

породами (вапняками, ефузивами, пісковиками). Тут унаслідок взаємодії помірно 

кислих гранітоїдних магм (діорити, гранодіорити) з карбонатними породами утво-

рюються скарнові родовища заліза, вольфраму, міді, молібдену, золота, поліметалів 

та ін.  

 З інтрузіями кислішго складу (граніти) пов’язані скарнові та грейзенові родо-

вища олова, вольфраму, молібдену, берилію, бісмуту, літію, танталу, ніобію, золота. 

Ці родовища, головно, також розташовані по периферії масивів, у зонах ендо-

екзоконтакту. З інтрузивами цього ж складу пов’язані гідротермальні родовища по-

ліметалевих руд, арсену, кобальту, бісмуту, олова, золота, урану.  

 Водночас, низькотемпературні гідротермальні родовища міді, сурми, ртуті, 

поліметалів, які часто локалізовані в районах, що віддалені від масивів вивержених 

порід, не мають просторового зв’язку з магматитами (так звані телетермальні родо-

вища).  

 Отже, під час розшуків родовищ, пов’язаних з кислими і середніми інтрузіями, 

потрібно звертати особливу увагу на зони ендо-екзоконтакту масивів, оскільки порі-

вняно невелика ширина таких контактових зон досить точно обмежує вірогідно пер-

спективну площу для проведення розшукових робіт.  

 Виразніше фіксований зв’язок родовищ корисних копалин з лужними інтрузі-

ями. Ці інтрузії контролюють розміщення карбонатитових родовищ ніобію, у яких 

звичайно також наявні тантал, циркон, титан та рідкісноземельні елементи групи 
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церію та ітрію. Провідне місце серед лужних інтрузій посідають нефелінові сієніти, 

які самі нерідко є рудами алюмінію, інколи танталу, ніобію та радіоактивних елеме-

нтів. Серед цих порід знаходяться розміщені хібінські родовища апатиту.  

 Більша частина перелічених родовищ є в межах лужних масивів і тільки час-

тина їх зафіксована у вмісних породах екзоконтакту.  

 Для розшуків родовищ корисних копалин найперспективнішими є стратифіко-

вані лужні масиви. Наприклпд, в межах інтенсивно розшарованого Ловозерського 

лужного масиву виділено продуктивний горизонт, у якому налічують до 20 промис-

лово цінних рідкіснометалевих елементів.  

 Закономірне просторове розташування родовищ щодо масивів вивержених 

порід.   

 Закономірне розташування, а також масштаб і будова родовищ, генетично 

пов’язаних з інтрузіями, залежать від низки чинників, головними з яких є форма, 

елементи залягання і характер поверхні інтрузивів, їхні розміри, будова та глибина 

ерозійного зрізу.  

Розміщення родовищ залежно від форми інтрузивів. Для розшуків родовищ, 

пов’язаних з основними й ультраосновними породами, важливе значення має визна-

чення форми інтрузивів, оскільки багато родовищ залягає всередині масивів і рідше 

– у його внутрішній контактній зоні. Якщо деталі форми тріщинних інтрузій і што-

ків суттєво не впливають на характер розшуків, то визначення контурів лаполітів і 

будови їхнього “дна” має важливе розшукове значення, оскільки з периферійними 

частинами масиву звичайно бувають пов’язані магматичні родовища (рис. 1).   

 
Рис. 1. Особливості локалізації сульфідних мідно-нікелевих родовищ в основних гір-

ських породах: 1 – норити; 2 – вмісні гнейси і сланці; 3 – руди суцільні (чорний колір) 

і вкраплені (крапки). 
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 У пластових інтрузіях, особливо пологоспадних, важливе значення має визна-

чення напряму та кута занурення інтрузиву, з окремими фрагмнтами якого пов’язані 

родовища.  

 Під час розшуків родовищ, пов’язаних з кислими інтрузіями, звертають увагу, 

передусім, на форми їхньої поверхні. Тут особливо перспективними бувають ділян-

ки чергування пологого і крутого занурення покрівлі. На ділянках пологого зану-

рення покрівлі і в апікальних частинах інтрузивів залягають гідротермальні родо-

вища значної ширини і простягання. На ділянках крутого занурення покрівлі інтру-

зиву ширина зони гідротермальних родовищ значно вужча. Сприятливими ділянка-

ми для локалізації молібденових, вольфрамових і олов’яних руд є останці вмісних 

порід в покрівлі інтрузії.  

  Поширення родовищ та масштаби їхніх проявів залежно від розмірів інтрузи-

вів. Для переважної більшості родовищ, пов’язаних з основними, ультраосновними і 

лужними інтрузіями, зафіксована пряма залежність їхніх масштабів від розмірів ма-

сивів. Великі родовища розташовані на площах великих інтрузивів, проте відомі ви-

падки, коли великі інтрузивні масиви безрудні, тобто наведений зв’язок не завжди 

витриманий і тому не має зворотного значення.  

 З великими інтрузіями середнього і кислого складу пов’язана велика кількість 

ендогенних і екзогенних родовищ, які розміщені всередині цих масивів або за їхніми 

межами, у породах покрівлі, з малими інтрузіями (штоками і дайками) – значна гру-

па постмагматичних родовищ міді, свинцю, цинку, заліза, золота тощо. Родовищам 

цієї групи притаманний парагенетичний зв’язок, що виявляється в наявності спіль-

ного глибинного джерела для інтрузивних тіл і родовищ. Це доводить близьке прос-

торове положення інтрузивів і рудних тіл, взаємні перетини малих інтрузій і зруде-

ніння, подібність мінералого-геохімічних асоціацій в інтрузивних і рудних утворе-

нях. Простежується також невідповідність порівняно малих розмірів штоків і асоці-

йованих з ними великих родовищ.  

 В одних випадках штоки і дайки вивержених порід трапляються спільно з ро-

довищами, однак без видимого зв’язку між собою. В інших випадках зруденіння ло-

калізоване по периферії малих інтрузій, або інтрузії інколи самі є рудними тілами 

(“рудні магми”).  



 42 

 Отже, наявність малих інтрузій на аналізованій площі розглядають як особли-

во сприятливий розшуковий критерій для виявлення постмагматичних родовищ.  

 Розташування родовищ залежно від будови інтрузивів. Для виявлення мож-

ливостей впливу цього показника на поширення родовищ потрібно визначити сту-

пінь диференціації інтрузивних масивів, різновидів порід, утворених унаслідок ди-

ференціації і ділянок їхнього розвитку. Всі ці елементи будови мають важливе зна-

чення для виявлення можливих ділянок розвитку магматичних родовищ, пов’язаних 

з різними дифенціатами основних і лужних порід. Особливе значення мають розша-

ровані, стратифіковані масиви. Наприклад, розшарованість масивів ультраосновних 

і основних порід сприятлива щодо наявності в них сірчаних руд нікелю і самородної 

платини. У цьому разі сульфідна вкрапленність буває пов’язана з горизонтом певно-

го петрографічного складу, частіше біля дна інтрузиву, інколи в його покрівлі.  

 Прикладом іншого впливу може бути великий складний габроїдний масив на 

Уралі. У його складі фіксують невеликі масиви ультраосновних порід концентрич-

ної будови з ядром, складеним дунітами і облямованим смугою піроксенітів. Таку 

будову можна вважати сприятливою стосовно платиноносності.  

 Поширення родовищ залежно від глибини ерозійного зрізу. Наявний фактоло-

гічний матеріал свідчить, що кількість, масштаб, мінеральний склад і розташування 

ендогенних родовищ залежать від глибини ерозійного зрізу кислих інтрузивних ма-

сивів.  

 В.Смірнов виділив три рівні ерозійного зрізу гранітоїдних інтрузивів, які без-

посередньо впливають на збільшення або зменшення продуктивності родовищ, 

пов’язаних з цими масивами.  

 1. Ерозійний зріз проходить поблизу поверхні інтрузиву, проте не зрізає його. 

В такому випадку наявність інтрузиву на глибині передбачають за наявністю гідро-

термальних родовищ, зон гідротермальних змін вмісних порід і дайок вивержених 

порід. За наявності сприятливих літолого-структурних обставин у цих умовах мож-

ливе знаходження телетермальних родовищ свинцю і цинку, міді, ртуті, сурми.  

 2. У випадках невеликого ерозійного зрізу, коли ерозія зачіпає тільки верхні 

частини рудоносного інтрузиву і на ерозійній поверхні простежується чергування 

ділянок, складених інтрузивними і вмісними породами, то такі обставини є сприят-
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ливими для максимального розвитку постмагматичних родовищ як у породах покрі-

влі, так і в самому інтрузиві. Таке співвідношення порід у полі розвитку малих ін-

трузій нвлежить до найбільш перспективних для виявлення постмагматичних родо-

вищ. Водночас родовища, розташовані навколо інтрузиву, зонально відрізняються за 

характером мінералізації.  

 3. У разі глибокого ерозійного зрізу інтрузивів, коли оголюються великі пло-

щі, складені головно виверженими породами, вірогідність виявлення пов’язаних з 

ними ендогенних родовищ значно менша.  

 Глибину ерозійного зрізу інтрузиву враховують і в разі розшуків родовищ, 

пов’язаних з ультраосновними, основними і лужними породами, особливо в ході ви-

вчення розшарованих масивів, де виявлення рудних стратифікованих горизонтів дає 

змогу визначити положення рудних тіл у просторі. Виявлений рівень ерозійного зрі-

зу масиву допомагає також виявити положення придонних і “висячих” покладів 

вкраплених руд, протяжність і глибину зруденіння крайових покладів.  

 Геохімічні передумови. Основою геохімічних передумов є закономірний роз-

поділ хімічних елементів у різних породних утвореннях, що дає змогу оцінити перс-

пективи рудоносності гірських порід, ґрунтів і вод. З’ясовано, що підвищений вміст 

порівняно з кларковим деяких хімічних елементів у різних породах часто свідчить 

про наявність у цих же породах району родовищ відповідних елементів або мінера-

лів. Отже, на підставі підвищеного вмісту рудних компонентів можна вважати від-

повідні породи і райони їхнього поширення потенційно рудоносними. Наприклвд, у 

продуктивних породах Рудного Алтаю простежується підвищений вміст (у декілька 

разів порівняно з кларковим) свинцю, цинку, срібла; в оловоносних інтрузіях – оло-

ва, рідкісних елементів та ін.  

 Особливо важливе значення під час розшуків мають також парагенетичні асо-

ціації елементів, мінералів і родовищ.  

 Використання   п а р а г е н е з и с у   е л е м е н т і в   суттєво допомагає в роз-

шуках одних елементів за наявністю інших та за оцінкою розшукового значення 

ореолів рудних елементів у гірських породах.  

 Знання парагенезисів елементів дає змогу вже на стадії розшуків виявити мо-

жливий комплекс головних, другорядних і розсіяних елементів. Наприклад, у свин-
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цево-цинкових рудах часто знаходять срібло, кадмій та інші елементи, у мідно-

нікелевих – кобальт і платину, у залізних рудах – манґан, ванадій, бісмут, кобальт, у 

родовищах урану – нікель, кобальт, мідь або кобальт, ванадій, срібло.  

 Важливе значення для розшуків деяких родовищ мають елементи-індикатори. 

Зокрема, наявність літію у гранітоїдах є ознакою вірогідної наявності танталу, арсе-

ну – золотої мінералізації.  

 П а р а г е н е з и с   м і н е р а л і в   дає змогу за наявності одних мінералів 

прогнозувати інші, що використовують для розшуків, визначення мінерального ста-

ну первинних руд. Як відомо, існують первинні й вторинні парагенетичні асоціації 

мінералів. Прикладами первинної асоціації мінералів є галеніт і сфалерит; кіновар і 

антимоніт; золото і кварц, алмаз і піроп; пірит і халькопірит; мусковіт і польовий 

шпат та ін. Асоціації вторинних мінералів, які розвиваються по первинних, можуть 

бути такі: по галеніту розвивається англезит і церусит, по сфалериту – смітсоніт і 

каламін, по арсенопіриту – скорудит тощо.  

 Цінну інформацію для розшуків деяких родовищ дають також акцесорні міне-

рали у вивержених породах: біотит, циркон, сфен, рутил і сульфіди. Якщо в біотиті з 

гранітів фіксують літій або олово, то можна очікувати в гранітоїдному масиві або 

поблизу нього підвищені концентрації цих металів.  

 Важливе значення також має   п а р а г е н е з и с   р о д о в и щ   корисних ко-

палин, який дає змогу за наявності одних видів корисних копалин шукати інші. 

Прикладами такого парагенезу є ендогенні родовища хрому і платини, нікелю і ко-

бальту, нікелю і міді, прожилково-вкраплені родовища міді й молібдену, апатиту і 

рідкісноземельних елементів, пегматитові родовища берилію і тантало-ніобатів, 

кварцово-грейзенових родовищ олова, вольфраму і молібдену, родовища вермикулі-

ту і флогопіту в ультраосновних породах та ін.  

 Приклади парагенезису родовищ корисних копалин у корі звітрювання – ро-

довища заліза і силікатного нікелю, каоліну і вогнетривких глин. Для осадових ро-

довищ можна навести такі парагенетичні асоціації: вугілля і германію, вугілля і вог-

нетривких глин, вугілля й урану, манґану і заліза, урану і ванадію, гіпсу і сірки, до-

ломіту і гіпсу.  
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 Геоморфологічні передумови. Суть геоморфологічних передумов полягає у 

використанні характеру сучасних форм у похованих формах рельєфу для прогнозу-

вання і розшуків родовищ корисних копалин.  

 Формування рельєфу визначає, передусім, просторове положення родовищ, 

пов’язаних із руйнуванням корінних порід і перевідкладанням пухкого матеріалу 

або недавніми рельєфотворними процесами. Переважно це екзогенні родовища кори 

звітрювання, деякі родовища бокситів, численні розсипи будівельних матеріалів 

(глин, пісків, гравію та ін.), які пов’язані як з акумулятивними, так і з ерозійними 

формами рельєфу.  

 Для виявлення залишкових родовищ кори звітрювання важливе значення має 

палеогеоморфологічний аналіз, який дає змогу відновити площі вирівнювання – як-

найсприятливіші для утворення родовищ бокситів, каолінів, залізних і манґанових 

руд, силікатного нікелю, рідкісних металів.  

 Найбільше значення геоморфологічні передумови мають під час розшуків роз-

сипів золота, платини, алмазів, каситериту, вольфраміту, монациту, коли передусім 

аналізують негативні форми сучасного рельєфу, з якими пов’язана акумуляція рудо-

носних пісків. Відомо, що найсприятливішим для накопичення розсипів перерахо-

ваних вище мінералів є середньогірський рельєф, який має добре розвинуту річкову 

систему. Геоморфологічні дослідження в поєднанні з палеографічним аналізом ви-

являються ефективними і в разі виявлення стародавнього рельєфу та стародавньої 

річкової мережі, а отже, і виявленню похованих розсипищ.  

 Характерні форми рельєфу властиві й областям поширення льодовикових від-

кладів. Такі специфічні форми рельєфу, як ози, ками і друмліни, є найтиповішими 

для ландшафту головної морени і часто контролюють просторовий розподіл родо-

вищ пухких будівельних матеріалів.  

 Усе це дає змогу за допомогою аерознімків або візуальних спостережень на 

стадії підготовки до польових робіт за геоморфологічними передумовами виділяти 

найцікавіші ділянки для розшуків певних видів корисних копалин або рудоконтро-

лювальних структур. Крім того, геоморфологічні чинники суттєво впливають на ви-

бір методики геофізичних і особливо геохімічних розшуків та інтерпретацію одер-

жаних результатів.  
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 Геофізичні передумови. Ці передумови ґрунтуються на вивченні неоднорід-

ностей природних фізичних полів, які пов’язані з різними фізичними властивостями 

гірських порід і руд. Їхнє вивчення допомагає виявити геофізичні аномалії (відхи-

лення від нормального фізичного поля), які мають різну інтенсивність і масштаб-

ність прояву. За масштабністю прояву можна виділяти геофізичні поля і локальні 

аномалії. Якщо локальна аномалія пов’язана з конкретним рудним тілом, то для ге-

офізичного поля характерна ціла система інтенсивних аномалій, які зумовлені від-

повідним сполученням геологічних структур, комплексів гірських порід і родовищ 

корисних копалин. Така диференціація дає змогу розглядати деякі геофізичні поля 

як передумови розшукового прогнозування, які охоплюють великі площі і, зазвичай, 

підкріплені результатами декількох геофізичних методів.  

 Отже, до геофізичних передумов належать такі аномалії геофізичних полів, які 

характеризують поєднання сприятливих геолого-структурних елементів для локалі-

зації родовищ і мінеральних комплексів для їхнього утворення.  

 Локальні геофізичні аномалії можна розглядати як розшукові ознаки, однак 

тільки для деяких корисних копалин з контрастними фізичними властивостями, які 

чітко фіксують на тлі вмісних порід.  

 Кожна геологічна передумова має обмежене значення і відповідні межі впли-

ву. Деякі з них використовують для визначення геологічних закономірностей регіо-

нального значення, інші ефективні в разі прогнозування локальних об’єктів. Проте 

найефективнішими елементами прогнозу є не окремі передумови, а їхні комплекси, 

які можна визначити як  для конкретних родовищ, так і для регіональних об’єктів. 

Для того, щоб визначити комплекс геологічних передумов, які контролюють конк-

ретне родовище, необхідно з’ясувати взаємозв’язки між регіональними геологічни-

ми умовами і геологічною будовою родовища. Для цього узагальнюють і аналізують 

геологічні карти й розрізи різних масштабів, унаслідок чого виявляють закономір-

ності, які є підґрунтям для планування і виконання розшукових робіт.  

3.2. Розшукові ознаки 

 Розшуковими ознаками називають будь-які чинники, що свідчать про наяв-

ність корисних копалин або про масштабність їхнього прояву в межах площі, яку 



 47 

вивчаєть. До них належать геологічні, геофізичні, геохімічні чинники, а також сліди 

діяльності людини, пов’язані з гірничим промислом.  

 За ступенем вірогідності розшуків ці ознаки поділяють на прямі, які безпосе-

редньо засвідчують наявність корисних копалин, і побічні, що свідчать про велику 

можливість їхнього виявлення.  

 До прямих розшукових ознак належать: виходи корисних копалин у природ-

них або штучних відслоненнях, ореоли і потоки розсіювання корисних мінералів і 

елементів, сліди старих гірничих виробок або переробки мінеральної сировини.  

Побічні розшукові ознаки такі: метасоматичні зміни білярудних порід, наяв-

ність геофізичних аномалій, характерні особливості рельєфу та ін. (гідрогеологічні, 

ботанічні, наявність у вмісних породах мінералів і елементів-супутників зруденін-

ня). Як бачимо, деякі побічні розшукові ознаки мають широкий діапазон впливу і 

можуть бути зачислені у певних випадках як до розшукових передумов, так і до ро-

зшукових ознак.  

Прямі розшукові ознаки 

 К о р і н н і   в и х о д и   к о р и с н и х   к о п а л и н   на денну поверхню в 

природному або штучному відслоненні є найдостовірнішою розшуковою ознакою. 

Під виходами корисних копалин розуміють відслонення в їхньому природному заля-

ганні. По рудному виходу можна отримати інформацію не тільки про склад та якість 

корисних копалин, а й про можливе поширення мінералізації на глибину і вміст ко-

рисного компонента. Водночас, у ході вивчення рудних виходів необхідно 

пам’ятати, що в поверхневих умовах вони майже завжди суттєво змінені внаслідок 

хімічного і фізичного звітрювання. У випадку інтенсивного окиснення змінюється 

не тільки речовинний склад і фізичні властивості, а й потужність покладу, форма й 

умови залягання. Найбільших змін у разі виходу на поверхню зазнають родовища 

вугілля, солі, сірки, сульфідних руд, алмазів.  

 Наприклад, у зонах звітрювання алмазних родовищ кімберліт перетворюється 

в глиноподібну буру масу (“жовта земля”), нижче залягає “синя земля”, яка посту-

пово переходить у звичайний кімберліт або кімберлітову брекчію.  

 Особливо інтенсивні зміни відбуваються в приповерхневих зонах сульфідних 

родовищ. Тут унаслідок дії процесів звітрювання виникають своєрідні зони окис-
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нення, збагачені гідрооксидами заліза, – “залізні шляпи” червоно-бурого кольору. 

Характерною особливістю таких зон є помітні коливання як складу первинних руд, 

так і вмістів корисних компонентів, що пов’язане з вилуговуванням рудних мінера-

лів.  

 Вихід на поверхню соляних структур (соляні куполи або штоки), зазвичай, су-

проводжується утворенням так званої гіпсової шляпи, у будові якої беруть участь 

тонкі прошарки глин, пісковиків та інших порід.  

 Сірчані руди, виходячи на поверхню, зазнають сірчанокислого звітрювання з 

утворенням галунової шляпи. Відбувається освітлення вмісних порід і сірчаних руд.  

Вугілля в разі виходу на поверхню окиснюється і перетворюється у порошко-

подібну землисту масу бурого, білувато-сірого кольору.  

 О р е о л и   і   п о т о к и   р о з с і ю в а н н я. Навколо рудних тіл у вмісних 

породах зазвичай простежується підвищена концентрація мінералів або елементів, 

які входять до складу руд. Площі з такими підвищеними вмістами цих компонентів, 

які облямовують рудні поклади, називають ореолами розсіювання. Оскільки вони 

завжди поширені на значно більших площах порівняно з рудними тілами, то вияви-

ти їх під час розшукових робіт значно простіше, ніж саме рудне тіло. Тому ореоли 

розсіювання мають надзвичайно важливе розшукове значення. Практично на їхньо-

му вивченні ґрунтуються головні методи розшуків: візуальний, шліховий і геохіміч-

ний.  

За походженням ореоли розсіювання поділяють на первинні й вторинні. Пер-

винні ореоли утворюються в процесі формування рудного тіла, вторинні – під  час 

руйнуванні рудних тіл або родовищ та їхніх первинних ореолів (рис. 2).  

Оскільки утворення первинних ореолів пов’язане з процесами концентрації 

хімічних елементів, то А.Соловов (1985) запропонував не називати їх “ореолами ро-

зсіювання”, зберігаючи цей термін тільки для означення вторинних ореолів, які 

справді утворюються в процесі руйнування і розсіювання раніше сформованих руд-

них тіл.  

Первинні ореоли мають особливо важливе значення для розшуків родовищ, 

які не виходять на денну поверхню (“сліпі” родовища), а вторинні – під час розшу-

ків розкритих ерозією родовищ.  
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Рис.  2.  Блок-діаграма гіпергенного поля розсіювання, за А.Солововим: 

1 – елювіально-делювіальні відклади; 2 – алювій; 3 – рудне тіло і його первинний ореол; 4 

– рудовмісні породи; 5 – контур аномальних вмістів рудних елементів у продуктах звіт-

рювання, річковій воді й рослинах; 6 – напрям стоку. 

Наголосимо, що первинні й вторинні ореоли розсіювання не завжди свідчать 

про наявність родовища. Наприклад, первинні підвищені концентрації корисних 

компонентів можуть бути представлені так званими зонами розсіяної рудної мінера-

лізації, які не пов’язані з рудними тілами й ніколи не утворювали концентрованого 

зруденіння. Вторинні ореоли розсіювання можуть утворюватися завдяки повному 

руйнуванню корінного родовища, унаслідок чого ореоли розсіювання існують, а ро-

довища нема..  

Виділяють відкриті ореоли, які виходять на денну поверхню, та поховані, що 

не мають виходів на денну поверхню і які поділяють на “сліпі” й поховані.  

“Сліпі” ореоли внаслідок недостатнього ерозійного зрізу вмісних порід ніколи 

не виходять на денну поверхню, а поховані виходили на денну поверхню й опісля 

були перекриті молодшими утвореннями.  

Первинні ореоли. Первинні ореоли – це зони рудовмісних порід з підвищеними 

вмістами корисних компонентів, які облямовують рудні тіла. Склад і концентрація, 

форма і розміри, а також зональність первинних ореолів залежить від низки чинни-
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ків, передусім – геохімічних та структурно-геологічних. Межа між рудними тілами і 

їхніми первинними ореолами має не геологічний, а тимчасовий економічний харак-

тер, відокремлюючи сьогодні промислові балансові руди від позабалансових.  

Первинні ореоли окремих тіл мають порівняно невеликі розміри, проте високу 

концентрацію (на два–три порядки вище від фонових

 значень) як основних рудних 

елементів, що складають рудні тіла, так і різноманітних елементів-супутників, що 

входять до складу цього тіла. Їхнє утворення, зазвичай, пов’язане з дифузійними 

процесами, що відбуваються у вмісних породах біля рудних тіл.  Часто ширина та-

ких ореольних зон становить перші метри.  

Первинні ореоли рудних родовищ і полів мають значно більші розміри (десят-

ки, сотні метрів) і, головне, складніший елементарний склад, коли серед ореольних 

елементів трапляються не тільки елементи, що характерні для конкретної рудної 

асоціації, а й елементи інших рудних асоціацій. Такі ореоли, передусім, утворюють-

ся внаслідок інфільтраційних процесів, що відбуваються в зонах підвищеної прони-

кності й формують ореоли з концентраціями елементів, що перевищують фонові 

тільки на порядок.  

Будова таких ореолів розглянута на прикладі золоторудного родовища (Пог-

ребицький та ін.). На рис. 3 показано вертикальний розріз ділянки цього родовища, 

де розвинуті ореоли найконтрастніших елементів: золота, арсену, ртуті і срібла. Як 

бачимо, ореоли рудних тіл малопотужні (перші метри), висококонтрастні; влдночас , 

ореоли рудного  поля мають більші розміри і виповнюють проміжні ділянки між 

ореолами рудних тіл. Елементарний склад ореолів рудного поля збігається зі скла-

дом ореолів рудних тіл, проте має меншу контрасність хімічних елементів.  

                                                 

 Середній вміст хімічних елементів у гірських породах, які не пов’язані з кон-

кретними родовищами, тобто визначені за їхніми межами, називають геохімічним 

фоном. Вміст елементів у ньому може бути кларковим, вищим або нижчим від клар-

кового.  
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Рис. 3. Схема первинних ореолів розсіювання золоторудного родовища, 

 за А.Скропишевим: 

1 – рудні тіла; 2 – Au-Ag-ореол розсіювання рудних тіл (коефіцієнт контрастності (к.к.) 

100–1000); 3 – Au-As-ореол розсіювання рудних тіл (к.к. 100–1000); 4 – Hg-ореол розсію-

вання рудних тіл (к.к. 100–1000); 5 – Au-As-Hg-ореол розсіювання рудних тіл (к.к. 100 -

1000); 6 – Au-As-Ag-Hg-ореол розсіювання рудного поля (к.к. 10–100), ореол рудного поля 

(к.к. 10–100); 7 – Hg-As-Au-Ag-ореол розсіювання рудного поля (к.к. 10–100); 8 – Hg-Au-

As-Ag-ореол розсіювання рудного поля (к.к. 10–100). 

Для первинних геохімічних ореолів характерний спряжений і згідний розвиток 

з рудними тілами у разі пологого залягання рудних тіл так у випадку їхнього круто-

го падіння. Однак трапляється і відхилення: іноді навколо рудних тіл пологого заля-

гання розвиваються ореоли крутого падіння (рис. 4). Причина такого незгідного роз-

витку первинних ореолів полягає в геолого-структурних умовах локалізації зруде-

ніння. У такому випадку це пояснюють тим, що родовище формували висхідні ру-

доносні розчини, шляхами руху яких були крутоспадні розривні порушення в скар-

нованих вапняках, у яких локалізовані рудні тіла.  
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Рис. 4.  Первинні геохімічні ореоли родовища Миколаївське (Примор’я), 

за С.Григоряном: 

1 – кварцові порфіри; 2 – габро-діорити; 3 – туфи і туфобрекчії кварцових 

порфірів; 4 – туфіти; 5 – вапняки; 6 – алевроліти, пісковики; 7 – кременис-

ті породи; 8, 9 – первинні ореоли (8 – менш інтенсивні, 9 – більш інтенси-

вні); 10 – поля максимальних концентрацій; 11 – дайки порфіритів; 12 – 

рудні тіла; 13 – свердловини. 

Разом з ореолами ендогенного походження відомі й первинні ореоли родовищ 

осадового походження, які підпорядковані літолого-структурному контролю. Зага-

льними особливостями ореолів осадових родовищ є порівняно проста їхня будова, 

пов’язаність з продуктивними горизонтами, велика протяжність за простяганням і 

невеликі розміри за потужністю.  

Щодо вмісних порід первинні ореоли можуть бути сингенетичними або епіге-

нетичними. Перші характерні для осадових і магматичних родовищ, другі – для пос-

тмагматичних і пегматитових.  

Вторинні ореоли розсіювання. Вторинним ореолом розсіювання називають 

більш-менш ізометричні в плані ділянки вмісних порід з аномальними концентраці-

ями хімічних елементів та їхніх сполук, що сформувалися під час гіпергенного руй-

нування рудних тіл та їхніх первинних ореолів на рівні ерозійного зрізу.  
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Різновидом вторинних ореолів розсіювання є потоки розсіювання, що утво-

рюються на шляху руху корисних і супутніх компонентів з областей розвитку вто-

ринних ореолів розсіювання (див. рис. 1). Їхнє виникнення пов’язане з денудацією 

вторинних ореолів розсіювання і подальшою акумуляцією матеріалу у відкладах гі-

дрографічних мереж, особливо у донних мулах або глинах. Вони витягнуті в напря-

мі наявного стоку й для них характерне поступове зменшення вмістів хімічних еле-

ментів з віддаленням від вторинного ореолу. Основною морфологічною ознакою є 

їхня лінійність: велика довжина і невеликі ширина й потужність потоку.  

За фазовим станом вторинні ореоли розсіювання поділяють на механічні, со-

льові й газові (Н.Сафронов). Існує й інша генетична класифікація вторинних орео-

лів, запропонована А.Сауковим. Вона враховує безперечний факт утворення сольо-

вих ореолів з водних розчинів, а також своєрідну форму міграції елементів завдяки 

біологічним процесам. Згідно з цим, вторинні ореоли розсіювання поділяють на ме-

ханічні, гідрохімічні (водні), газові та біохімічні.  

Залежно від характеру середовища, у якому формувався вторинний ореол роз-

сіювання, виділяють літохімічні ореоли у поверхневих пухких відкладах і корінних 

породах, гідрохімічні ореоли у підземних та поверхневих водах, газові або атмохімі-

чні ореоли в ґрунтовому і надґрунтовому повітрі й біохімічні ореоли в рослинах і 

ґрунтах.  

Як бачимо, гіпергенні ореоли розсіювання утворюються у широкому діапазоні 

природних умов, здебільшого, в наслідок фізичного і хімічного звітрювання, що 

руйнують первинні вмісні породи і рудні тіла родовищ.  

Механічні ореоли формуються під час процесів фізичного звітрювання і пере-

міщення подріблених часток мінералізованих порід та руд, стійких у зоні гіпергене-

зу. Це первинні мінерали (каситерит, вольфраміт, шеєліт, золото, кіновар, монацит 

та ін.) і вторинні – оксиди свинцю і молібдену, гідрокарбонати міді, силікати цинку і 

нікелю. Унаслідок їхнього механічного переміщення і розсіювання виникають кру-

пноуламкові рудні розвали, шліхові (піщано-гравійні) ореоли і глинисті (тонкодис-

перговані) утворення, що простежуються в пухких відкладах різноманітного похо-

дження.  
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Отже, механічні ореоли є основною складовою частиною літохімічних орео-

лів, що формуються в сучасних елювіально-делювіальних відкладах або давніх за-

лишкових корах звітрювання рудовмісних товщ.  

Особливо важливе розшукове значення мають шліхові ореоли розсіювання, 

які за сприятливих умов формують великі концентрації мінералів – розсипні родо-

вища золота, платини, каситериту, ільменіту, монациту, алмазів та інших мінералів.  

Сольові ореоли утворюються внаслідок розчинення мінералів, що формують 

рудні тіла, і їхньої міграції у вигляді розчинених у природних водах хімічних спо-

лук. Поведінка хімічних елементів у таких мінералізованих розчинах підпорядкова-

на фізико-хімічним процесам, що супроводжують хімічне звітрювання. Унаслідок 

випаровування води під час руху таких розчинів до денної поверхні відбувається 

випадання з них рудних компонентів, що й приводить до утворення сольових орео-

лів. Особливо типові сольові ореоли для родовищ, представлених нестійкими в зо-

нах звітрювання мінералами, що, подібно до механічних ореолів, часто локалізовані 

в елювіально-делювіальних відкладах. Оскільки здебільшого фізичне і хімічне звіт-

рювання відбуваються паралельно, то часто сольові ореоли беруть участь у форму-

ванні змішаних механічно-сольових ореолів, які становлять більшу частину літохі-

мічних ореолів і які залежно від характеру вмісної товщі й умов їхнього формування 

поділяють на залишкові та накладені.  

Залишкові ореоли розсіювання формуються на місці зруйнованих інтервалів 

корінного зруденіння.  

Накладені ореоли розсіювання, на відміну від залишкових, формуються в при-

внесених відкладах, де раніше не було корінного зруденіння. Такий ореол виникає 

пізніше внаслідок дифузійно-ефузійного руху розчинів від рудного тіла, що залягає 

глибоко, або його ореолу до поверхні.  

Найважливішою особливістю залишкового ореолу розсіювання є пряма про-

порційна залежність між кількістю якого-небудь хімічного елемента у вторинному 

ореолі та його кількістю в корінному рудному тілі. Враховуючи цю залежність, 

О.Соловов рекомендує використовувати кількісні характеристики хімічних елемен-

тів літохімічних ореолів для оцінки очікуваних запасів конкретного металу в рудно-

му тілі.  
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За розміщенням щодо сучасної поверхні розрізняють відкриті ореоли, тобто 

такі, що виходять на денну поверхню, і закриті (поховані), виявлені тільки на пев-

ній глибині від поверхні (рис. 5).  
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Рис. 5. Типи вторинних літохімічних ореолів розсіювання рудних родовищ,  

за А.Солововим: 

І – залишкові (А – відкриті, Б – поховані); ІІ – накладені (А – відкриті, Б – поховані); 

1 – ґрунтово-рослинний шар; 2 – сучасні алювіально-делювіальні відклади; 3 – відклади, 

принесені здалека; 4 – рудовмісні породи; 5 – рудні тіла та їхні первинні ореоли; 6 – вто-

ринні залишкові ореоли розсіювання; 7 – вторинні накладені ореоли розсіювання. 

Найефективніше розшукове значення мають відкриті залишкові ореоли розсі-

ювання.  

Наявна інформація дає підстави констатувати, що у формуванні літохімічного 

ореолу розсіювання рудних мінералів домінує тверда фаза (механічна складова оре-

олу), підпорядковане значення мають сольове розсіювання та, іноді, невеличка час-

тина газової компоненти (газовий ореол).  

Під час розшукових робіт потрібно обов’язково враховувати морфологію, бу-

дову літохімічних ореолів і потоків розсіювання, що залежать від просторового по-

ложення, розмірів рудних виходів і рельєфу місцевості. У рівнинних умовах і в разі 
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вертикального положення рудного тіла розміри і контури ореолу зумовлені особли-

востями рудного тіла, а положення центральної точки літохімічного ореолу збіга-

ється з епіцентром виходу зруденіння на поверхню.  

У гірському рельєфі та в разі пологогоу падіння рудного тіла контури літохі-

мічного ореолу ускладнені. Простежується витягнутість ореолу в напрямі знесення 

пухкого матеріалу, нерідко на великі відстані (сотні метрів) від рудного тіла. Змі-

щення центра ореолу до епіцентра корінного зруденіння в таких випадках залежить 

як від кута падіння рудного тіла, так і від кута нахилу місцевості до горизонту. У 

випадках збігу цих двох чинників загальне зміщення центральної точки ореолу ви-

значене їхньою векторною сумою.  

У ході перевірки таких літохімічних ореолів технічними засобами обов’язково 

враховують розмір їхнього зміщення щодо рудного тіла.  

Гідрохімічні (водні) ореоли і потоки розсіювання – це області поширення пі-

дземних і поверхневих вод з підвищеними концентраціями хімічних елементів порі-

вняно з їхніми фоновими значенями. Утворення таких ореолів пов’язане з активною 

здатністю води розчиняти і виносити хімічні елементи з рудних тіл з первинних і 

вторинних ореолів. Водні ореоли розсіювання завжди витягнуті в напрямі руху по-

току поверхневих або підземних вод. 

За стабільністю проявів гідрохімічні аномалії поділяють на постійні й тимча-

сові. Постійні ореоли характерні для глибоких водоносних горизонтів з порівняно 

сталим режимом. Тимчасові ореоли формуюються в поверхневих і ґрунтових водах 

з притаманними помітними коливаннями вмістів хімічних елементів відповідно до 

інтенсивності атмосферних опадів.  

Залежно від умов прояву на поверхні зазвичай розрізняють відкриті й закриті 

гідрохімічні аномалії (рис. 6).  

До відкритих належать водні ореоли, що фіксовані на денній поверхні у ви-

гляді різноманітних джерел, до закритих – не розкриті сучасним ерозійним рельє-

фом, і тому їх не виявляють у водах поверхневих джерел. Такі ореоли найхарактер-

ніші для слабкорозчленованого передгір’я та рівнинного ландшафту.  

Протяжність водних ореолів становить, зазвичай, сотні метрів, іноді перші кі-

лометри.  
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Рис. 6. Типи водних ореолів розсіювання, за Г.Голєвою: А – відкриті; В – закриті; 1 – рудне тіло та 

його первинний ореол розсіювання; 2 – вторинний ореол розсіювання; 3 – окислені руди (залізна 

шапка); 4 – кора звітрювання (водопроникна тріщинувата порода); 5 – рудовмісні корінні породи; 

6 – осадові водоносні породи; 7 – водний ореол розсіювання; 8 – водотривкі породи; 9 – джерела 

ґрунтових вод з фоновим (а) і аномальним (б) вмістом гідрохімічних розшукових ознак; 10 – на-

прям руху вод; 11 – місцевий базис ерозії. 

Позитивною рисою гідрохімічних ореолів є мала залежність їхньої інтенсив-

ності від глибини залягання рудного об’єкта і порівняна рівномірність розподілу 

елементів у межах виявлених аномалій.  

Завдяки цьому окрема гідрохімічна проба досить надійно може характеризува-

ти значні площі, що враховують під час регіональних робіт. На стадії великомасш-

табного знімання (масштаб 1:10 000 і більше) рівномірність розподілу елементів в 

ореолі є негативною, бо утруднює локалізацію корінного джерела.  

Усе це безпосередньо впливає на умови використання гідрохімічних ореолів у 

ході розшукових робіт.  

Атмохімічні (газові) ореоли розсіювання – локальні ділянки ландшафту, де 

ґрунтове і приповерхневе повітря збагачене газоподібними сполуками, що виника-

ють над родовищами корисних копалин. Такі газові ореоли формуються під час ди-

фузії газових компонентів родовищ у напрямі денної поверхні та не завжди 

пов’язані з процесами звітрювання. Утворення газових потоків розсіювання просте-

жується в тектонічних розломах і пористих пластах.  

Областю завершення газових процесів розсіювання є атмосфера, у якій мож-

ливе виникнення нестійких потоків розсіювання.  
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Атмохімічні ореоли рудних родовищ фіксують упродовж усього періоду їх-

нього існування, їх характеризують газами трьох генерацій (О.Воробйов). Перша – 

гази, що сингенетичні процесу рудоутворення (газово-рідинні включення в мінера-

лах). Другу генерацію становлять газові компоненти глибинного походження, 

пов’язані з зонами тектонічних порушень. Третя генерація представлена газами гі-

пергенних процесів. Гази всіх трьох генерацій сумарно визначають формування ба-

гатокомпонентних ореолів розсіювання, що використовують під час розшуків ртут-

них і радіоактивних родовищ, природного газу, нафти і вугілля.  

Біогеохімічними ореолами розсіювання називають локальні ділянки рослинно-

сті й ґрунту з підвищеними вмістами хімічних елементів, властивих корінному зру-

денінню та їхнім літохімічним і водним ореолам. Формування біогеохімічних орео-

лів відбувається завдяки засвоєнню кореневою системою рослин хімічних компоне-

нтів з літохімічних і гідрохімічних ореолів. Унаслідок відмирання рослин підвище-

ний вміст цих компонентів передається ґрунтам.  

Розміри і форма біогеохімічних ореолів практично збігаються з розмірами і 

формами літохімічних та водних ореолів розсіювання, а концентрації хімічних еле-

ментів у рослинах можуть бути на два–три порядки вищими від фонових.  

Досвід засвідчив, що є два типи концентрації хімічних елементів у рослиннос-

ті: групова і селективна (О.Виноградов). У разі групової концентрації уся рослин-

ність над родовищами або їхніми ореолами розсіювання має підвищений вміст тіль-

ки тих елементів, що наявні у великих концентраціях у ґрунтах і породному суб-

страті. За селективного типу концентрації хімічні елементи накопичуються в росли-

нах тільки певного виду.  

Хімічні елементи нерівномірно поширені в різних частинах рослин. Найбіль-

ша концентрація елементів міститься в попелі їхнього листя, найменша – у деревині. 

Їхній вміст також змінюється залежно від віку рослин і пори року. Тому біогеохімі-

чні ореоли потрібно вивчати в одну й ту ж пору року за однаковими видами рослин 

та їхніми частинами.  

Найбільше значення для розшуків мають рослини з розвинутою кореневою 

системою.  
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С л і д и   д і я л ь н о с т і   л ю д и н и   з видобутку корисних копалин. До цієї 

прямої ознаки належать давні гірничі виробки, їхні відвали, сліди давньої переробки 

руд. Усе це часто покрите пухкими відкладами з рослинним шаром. У таких випад-

ках про їхнє існування можуть свідчити знахідки рудних уламків, залишки шлаків, 

інколи позитивні форми мікрорельєфу.  

Давні гірничі виробки, пов’язані з розробкою корисних копалин, відомі прак-

тично в усіх країнах світу. Вони трапляються на родовищах, які давно використову-

вало людство. За їхньою допомогою відкрито родовища заліза, свинцю, золота, рту-

ті, слюди та іншої мінеральної сировини.  

Важливі відомості про наявність корисних копалин можна одержати, якщо ви-

вчати історико-археологічні дані, фондові, архівні та фольклорні джерела.  

Побічні розшукові ознаки 

Зруденіння часто супроводжується низкою змін у складі та властивостях вміс-

них порід. Ці зміни відбуваються як унаслідок метасоматичних процесів, що супро-

воджують утворення корисних копалин, так і під час їхнього руйнування. В остан-

ньому випадку це призводить до зміни у забарвленні та зовнішньому вигляді біля-

рудних порід. Зміни гірських порід можуть поширюватися на великі площі і в біль-

ших обсягах, ніж рудні тіла. Однак це побічні ознаки, оскільки їхня наявність свід-

чить тільки про процеси мінералоутворення, що не завжди супроводжуються зруде-

нінням.  

У разі ендогенних процесів рудоутворення найхарактернішими білярудними 

змінами гірських порід є скарнування, окварцювання, березитизація, грейзенізація, 

алунітизація, каолінізація, серпентинізація, серицитизація та ін. Оскільки характер 

білярудних змін закономірно пов’язаний зі складом рудовмісних порід, то для зруч-

ності їхнього використання в розшукових цілях логічно розглядати такі зміни суку-

пно з тими типами гірських порід, для яких вони найхарактерніші. Для цього можна 

виділити три групи порід: 1) ультраосновні й основні; 2) середні та кислі, суттєво 

польовошпатові породи; 3) карбонатні породи.  

Білярудні зміни ультраосновних і основних порід 

Серпентинізація. Ці зміни часто пов’язані з регіональними процесами автоме-

таморфізму і динамометаморфізму. Однак для розшуків важливі зони серпентинітів, 
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що виникли внаслідок дії гідротермальних розчинів уздовж зон розломів. Наявність 

таких зон серпентинізації, особливо на контактах з незміненими ультраосновними 

породами, а також уздовж контактів з породами кислого складу є важливою розшу-

ковою ознакою родовищ хризотил-азбесту. Також сприятливі для розшуків родовищ 

азбесту ендоконтакти серпентинізованих ультраосновних порід, розсічених дайками 

кислого складу.  

Окрім того, у масивах ультраосновних порід інколи простежуються так звані 

реакційні смуги. Вони складені біотитом (інколи вермикулітом, хлоритом, флогопі-

том), актинолітом, тальком, серпентинітом, що на темному тлі незмінених порід різ-

ко виділяються яскравим кольором. Такі смуги є розшуковою ознакою корундових 

плагіоклазитів і тальку.  

Лиственітизація. Зміни ультраосновних і основних порід під дією гідротер-

мальних розчинів полягають в утворенні тальк-карбонатних, лиственітизованих по-

рід і лиственітів. Наявність лиственітів – розшукова ознака на кварцово-золотоносне 

і мідно-кобальтове зруденіння в основних породах. Лиственітизація ультраосновних 

порід свідчить про можливість виявлення родовищ тальку.  

Оскільки для лиственітів характерний світлий або яскраво-зелений колір, то 

вони чітко виділяються на темному тлі незмінених порід.  

Хлоритизація. Типова для порід основного, ультраосновного і, частково, сере-

днього складу, іноді трапляється серед порід кислого складу. Як і серпентинізація, 

охоплює великі площі, якщо її формування пов’язане з процесами регіонального ме-

таморфізму. Хлоритизація, пов’язана з діяльністю гідротермальних розчинів, вияв-

ляється  на невеликих площах у вигляді вузьких смуг, часто вздовж тектонічних по-

рушень і рудних тіл.  

Вона зрідка виявляється самостійно і часто супроводжується турмалінізацією, 

серицитизацією, окварцюванням, пропілітизацією, унаслідок чого виникають склад-

ні й потужні зони гідротермально змінених порід з чіткою зональністю, які підси-

люють значення і вірогідність таких розшукових ознак для виявлення тих або інших 

родовищ.  

Виділяють такі різновиди хлоритових порід, які є побічними розшуковими 

ознаками. Наприклад, кварцово-хлоритові та серицитово-хлоритові породи характе-
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рні для сульфідно-каситеритових родовищ, інколи супроводжують мідно-

колчеданове і поліметалеве зруденіння. Турмаліново-хлоритові породи свідчать про 

можливість знаходження переважно каситеритово-сульфідних родовищ, тоді як біо-

тито-хлоритові породи супроводжують колчеданові і мідно-порфірові рудні тіла. 

Мономінеральні хлоритові породи трапляються зрідка і звичайно утворюють обля-

мування біля рудних тіл деяких колчеданних, сульфідно-каситеритових, поліметале-

вих і хромітових родовищ.  

Карбонатизація – сукупність процесів, що призводять до утворення залізисто-

магнезіальних карбонатів і кальциту, які відбуваються в породах основного, серед-

нього і, рідше, кислого складу. Тобто білярудні зміни цього типу мають ширший ді-

апазон поширення щодо складу порід. Інколи карбонатизація є частиною складні-

ших перетворень гірських порід у разі лиственітизації, пропілітизації, скарнування й 

характерна для бокових порід багатьох золоторудних, мідних і поліметалевих родо-

вищ, а тому може бути важливою розшуковою ознакою.  

Крім того, залізисті карбонати легко вилуговуються, тому на звітрених вихо-

дах порід на денній поверхні спостерігають обохрювання або наявність світлозабар-

влених залізистих вохристих утворень, що відображають процеси карбонатизації на 

розшуковій площі.  

Пропілітизація – це процес гідротермальної зміни порід в умовах невеликих 

глибин, що відбувається заміщенням первинних кольорових мінералів породи хло-

ритом і епідотом з одночасним розвитком піриту. Як і хлоритизація, пропіліти часто 

супроводжують інші гідротермально змінені породи. Трапляються в породах основ-

ного, середнього і кислого складу, часто захоплюють такі значні площі, що втрача-

ють розшукове значення. На процеси пропілітизації інколи бувають накладені као-

лінізація, адуляризація, алунітизація та інші, що ще більше утруднює їхню інтерпре-

тацію.  

Найчастіше пропілітизація зачіпає андезити, базальти і є розшуковою ознакою 

сульфідних родовищ, а також може свідчити про існування золото-срібних жил.  

Білярудні зміни середніх і кислих порід 

 Грейзенізація. Під грейзенізацією розуміють пневматолітово-гідротермальні 

процеси, що породжують значні зміни у вивержених породах середнього і кислого 
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складу, а також в ефузивах і деяких осадово-метаморфічних породах, багатих на 

кремнезем і глинозем. Результатом таких процесів є заміщення польових шпатів та 

інших мінералів первинної породи кварцом і світлою слюдою (частіше літієвою), а 

сама порода збагачується топазом, флюоритом, турмаліном, каситеритом, рідше – 

вольфрамітом, берилом, молібденітом. Таку породу називають грейзеном. Грейзени 

локалізуються в апікальних частинах гранітоїдних масивів, інколи в алюмосилікат-

них породах їхньої покрівлі. Процеси грейзенізації супроводжуються рудним міне-

ралоутворенням, яке представлене каситеритом, вольфрамітом, шеєлітом, молібде-

нітом, берилом, танталітом-колумбітом та інколи самородним бісмутом. У цьому 

разі виникають різні морфологічні форми грейзенових рудних тіл. Це штоки, шток-

верки, жили і жильні тіла, іноді мінералізовані куполи. Грейзени, що генетично 

пов’язані з кислими гранітними інтрузіями, супроводжують несульфідний тип зру-

деніння – олов’яні і вольфрамові родовища. Грейзени, що пов’язані з інтрузіями 

гранодіоритового складу, супроводжують сульфідний тип зруденіння: воно предста-

влене сульфідами заліза, міді, олова, бісмуту, молібдену, цинку, свинцю, арсену з 

деякою кількістю каситериту і вольфраміту. Випадки утворення грейзенів у породах 

діоритового складу рідкісні.  

 Важливого значення як розшукова ознака грейзени і грейзенізовані породи 

набувають під час розшуків олово-вольфрамових, вольфрамово-молібденових родо-

вищ. Простежується характерна залежність між складом грейзенів і зруденінням, за 

якої з топазовими і турмаліновами грейзенами пов’язане переважно кварцово-

каситеритове, з флюоритовими – вольфрамове, а з флюорито-мусковітовими – молі-

бденове зруденіння.  

 Крім того, під час розшуків треба враховувати, що поверхневі зміни грейзенів, 

які вміщують сульфідні руди, призводять до утворення лімонітизованих порід, а не-

сульфідних грейзенів – до утворення каолінових порід і кварцово-рудних пісків, що 

формують розсипні родовища каситериту.  

 Окварцювання. Окварцювання – це процес метасоматичного заміщення гірсь-

ких порід кварцом або кременем, що супроводжує утворення різноманітних родо-

вищ корисних копалин (міді, свинцю, цинку, золота, ртуті, п’єзокварцу, флюориту, 
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бариту та ін.). Для нього характерний широкий розмах змін практично в будь-яких 

гірських породах.  

 Розвивається окварцювання внаслідок впливу гідротермальних розчинів або 

під дією екзогенних процесів. В останньому випадку утворюються кременілі, опалі-

зовані породи. З гідротермальним процесом пов’язане утворення вторинних кварци-

тів та окварцювання карбонатних порід, які є побічними розшуковими ознаками не-

металевих і металевих корисних копалин.  

 Вторинні кварцити утворюються під час гідротермального окварцювання се-

редніх і кислих, переважно ефузивних порід.  

 З кварцитами, що розвивались по кислих породах, головно пов’язана немета-

лева сировина: алуніт, каолініт, пірофіліт, корунд, андалузит та ін.  

 До кварцитів, що утворилися з порід середнього складу, приурочені накопи-

чення міді, молібдену, а також поліметалеві й золото-срібні руди, рідше – зруденін-

ня бісмуту, арсену, сурми і ртуті.  

 Окварцювання вапняків і доломітів призводить до утворення породи, яка 

складена практично повністю дрібнозернистим кварцом і халцедоном з окремими 

ділянками незмінених залишкових карбонатів. Такі окварцовані породи називають 

джаспероїдами, часто вони мають брекчієподібну будову. З ними звичайно бувають 

пов’язані середньотемпературні поліметалеві і низькотемпературні сурм’яно-ртутні 

родовища.  

 Окварцювання, що не супроводжується іншими змінами гірських порід, є ро-

зшуковою ознакою для кварцових, у тому числі кришталеносних жил, флюорито-

вих, барит-вітеритових родовищ.  

Серицитизація. Серицитизація належить до поширеного процесу заміщення 

польових шпатів (особливо плагіоклазів) серицитом. З огляду на це вона притаманна 

польовошпатовим породам кислого і середнього складу: гранітоїдам, аналогічним за 

складом жильним і ефузивним породам, а також метаморфічним і осадовим утво-

ренням відповідного складу. Головними мінералами серицитизованих порід є сери-

цит і кварц. Серицитизація відбувається в разі гідротермальних процесів і процесів 

регіонального метаморфізму. В останньому випадку серицитизовані породи не ма-

ють розшукового значення, бо охоплюють величезні території.  
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Характерними ознаками гідротермальних серицитизованих порід є висока ін-

тенсивність процесів зміни, аж до повного перетворення польових шпатів у серицит, 

сильне освітлення породи і порівняно невеликі площі їхнього поширення, частково 

по зонах тектонічних порушень. У випадку високотемпературних гідротермальних 

процесів серицитизовані породи є зовнішними крайовими фаціями грейзенів, турма-

лінізованих, мусковітизованих зон, а також вторинних кварцитів, тоді як зони хло-

ритизованих і альбітизованих порід утворюють зовнішні ореоли щодо серицитизо-

ваних зон.  

Особливістю серицитизованих порід, пов’язаних зі зруденінням, є наявність у 

них піриту. Такі білярудні кварц-серицитизовані породи з піритом отримали назву 

березити, а процес їхнього утворення – березитизація. Відмінною рисою березитів є 

крупніші розміри лусок серициту і їхній розвиток у вузькому діапазоні кислих по-

рід: – гранітах і граніт-порфірах.  

Серицитизовані породи супроводжують широку групу родовищ і є важливою 

побічною ознакою для розшуків руд міді, свинцю і цинку, золота, арсену, бісмуту і 

деяких рідкісних металів.  

Наявність березитів і березитизованих порід – розшукова ознака золоторудних 

жил, рідше – молібденових і вольфрамових родовищ, а також позитивна ознака для 

розшуків розсипів золота.  

Турмалінізація. Турмалінізація пов’язана з гідротермальним процесом, який 

приводить до утворення турмалінових і кварц-турмалінових порід. Крім головних 

мінералів – кварцу і турмаліну, – звичайні мусковіт, серицит і сульфіди. Турмаліні-

зації зазнають переважно апікальні, крайові частини гранітоїдних масивів, рідше – 

більш основні інтрузивні породи, а також вмісні ефузивні й осадові породи. Турма-

лінові породи можуть утворювати смуги, лінзо- і штокоподібні тіла площею інколи 

декілька квадратних кілометрів.  

У більшості випадків турмалінові породи безрудні.  

Процеси турмалінізації характерні тільки для деяких рудних районів. Зокрема, 

для родовищ північно-східної частини Росії.  
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Турмалінізовані породи є побічною ознакою для деяких родовищ олова. Рідше 

з ними пов’язані родовища міді, золота, арсену, свинцю, вольфраму, молібдену і ко-

бальту.  

Каолінізація. Каолінізація належить до гідротермальних процесів, які супро-

воджують формування середньо-низькотемпературних родовищ поліметалів, олова, 

золота, флюориту, сурми, а також кришталеносних кварцових і частково барит-

вітеритових жил.  

Гідротермальна каолінізація здебільшого відбувається в породах, багатих на 

алюмосилікати: гранітоїдах, гнейсах, слюдистих сланцях. Каолінізовані породи, що 

обов’язково містять мінерали каолінової групи (каолініт, дикіт і накрит), самостійно 

трапляються зрідка і часто супроводжують інші види гідротермальних змін, такі як 

окварцювання, серицитизація та ін.  

Наявність у досліджуваному районі великих площ каолінізованих вивержених 

і метаморфічних порід може свідчити про існування латеритної кори звітрювання 

(латеритизація), з якою можуть бути пов’язані родовища бокситів, нікелю, вогнет-

ривких глин та інших корисних копалин.  

Алунітизація. Процеси алунітизації належать до характерних гідротермальних 

змін у ефузивних і туфових породах середнього й кислого складу, що виявляється в 

метасоматичному розвитку алуніту. Наявність алуніту разом з кварцом, серицитом 

та іншими мінералами – розшукова ознака золотого, мідного і поліметалевого зру-

деніння, сформованого у приповерхневих ділянках земної кори.  

Алуніт і нерудні мінерали, які його супроводжують (каолініт, пірофіліт, діас-

пор), самі можуть утворювати мінеральні скупчення алюмінієвої та вогнетривкої 

сировини.  

Білярудні зміни карбонатних порід 

Скарни. Скарнами називають породи, що складаються з гранату, піроксену і 

вапняково-залізистих силікатів, що виникли в процесі взаємодії інтрузій помірно 

кислого і середнього складу з вмісними карбонатними породами за обов’язкової 

участі постмагматичних розчинів. Інколи формування скарнів пов’язане з лужними 

й основними виверженими породами.  
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Здебільшого поклади скарнів розташовані безпосередньо вздовж контакту ін-

трузій з карбонатними породами, де вони утворюють складні за формою тіла поту-

жністю від перших метрів до сотень метрів. Зазвичай, поклади скарнів наявні в кар-

бонатних породах і дуже зрідка трапляються всередині інтрузивних тіл.  

Скарни і скарновані породи характерні для родовищ заліза, міді, свинцю, цин-

ку, вольфраму, молібдену, берилію, золота, кобальту, арсену, олова, бору. Крім того, 

що вони є побічною розшуковою ознакою для нгазваних вище родовищ, їхній склад 

вірогідно передбачає тип очікуваного зруденіння, що особливо важливо для аналізу 

площ, де вже відомі корисні копалини, пов’язані зі скарнами.  

Доломітизація. Доломітизація – це процес заміщення кальциту доломітом, що 

призводить до переутворення вапняків у доломітизовані вапняки і доломіти. Вона 

може відбуватися як у період утворення осадів, так і під дією гідротермальних роз-

чинів. У першому випадку первинні (осадові) доломіти не є розшуковою ознакою. 

Для них характерні великі площі поширення і залягання у формі пластів.  

Гідротермально-метасоматична доломітизація, що просторово тісно пов’язана 

зі зруденінням, розвивається лише на окремих ділянках, що часто контрольовані 

тріщинами, і утворює тіла складної морфології серед первинних доломітів або вап-

няків. Такі ділянки нерідко мають світле забарвлення і крупнозернистисть порівняно 

з недоломітизованими вапняками.  

Доломітизовані породи супроводжують утворення низькотемпературних і де-

яких середньотемпературних родовищ поліметалів, баритових, флюоритових і сиде-

ритових родовищ.  

Баритизація. Баритизація належить до процесу заміщення карбонатних порід 

метасоматичним баритом під дією низько-середньотемпературних гідротермальних 

розчинів. Вона супроводжує утворення свинцево-цинкових, а також сурм’яно-

ртутних родовищ. Є позитивною розшуковою ознакою і для виявлення суттєво ба-

ритового зруденіння, особливо коли сам барит утворює промислові рудні поклади. 

Вище описано головні типи білярудних змін порід, що виникають під час 

утворення постмагматичних родовищ. Аналіз характеризованих змін свідчить про 

існування певної залежності між характером білярудних змін і умовами утворення 
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родовищ. Наприклад, на родовищах, що генетично пов’язані з інтрузіями, розвива-

ються високотемпературні різновиди змінених порід: скарни, грейзени, кварцити.  

Для родовищ, парагенетично пов’язаних з інтрузивними масивами, характерні 

середньотемпературні зміни порід: серицитизація, хлоритизація, окварцювання, епі-

дотизація порід.  

У родовищах, де нема таких зв’язків з інтрузіями, спостерігають низькотемпе-

ратурні зміни: доломітизацію, баритизацію, окварцювання.  

З наведеного матеріалу можна зробити висновок, що деякі гідротермальні змі-

ни відбуваються у вузькому літологічному діапазоні порід, інші можуть траплятися 

в породах різного складу і походження. Перші вагоміші в разі оцінювання можливо-

стей виявлення певних родовищ корисних копалин, другі використовують для конк-

ретизації розшукових перспектив як допоміжну інформацію.  

Побічною розшуковою ознакою також є забарвлення породи, яке виникає під 

дією процесів мінералоутворення або пов’язане з процесами приповерхневої зміни 

та руйнування родовищ. Здебільшого це обвохрення й освітлення порід, що мають 

розшукове значення для родовищ кольорових металів і заліза. Наприклад, цегляно-

червоний і жовтувато-бурий колір порід свідчить про наявнімть сульфідних або за-

лізних руд. Зеленкувато-біле, жовте і рожеве забарвлення гідротермально змінених 

жил мікрогабро, діабазу і плагіоклазу в перидотитах засвідчує можливість існування 

родовищ хризотил-азбесту.  

Обвохреність породи може бути розшуковою ознакою для родовищ нікелю і 

кобальту, особливо коли фіксують існування рожевих “кобальтових квітів” або зе-

лених “нікелевих квітів”, що є ознакою руйнування руд цього складу.  

Освітлені породи використовують для розшуків гідротермальних сульфідних 

родовищ. Під час аналізування забарвленості змінених порід як розшукової ознаки 

важливо визначити її походження, що може бути пов’язане з гідротермальною дія-

льністю розчинів або є результатом розкладу, головно, залізовмісних силікатних мі-

нералів. В останньому випадку таке утворення не має практичного значення.  

Ж и л ь н і   м і н е р а л и,   с у п у т н і   з р у д е н і н н ю. У разі утворення 

рудних тіл, особливо гідротермального походження, їхні периферійні частини часто 

бувають складені жильними мінералами, що трапляються й у вмісних породах на рі-



 68 

зних, інколи значних відстанях. Їхня наявність у гірських породах може свідчити 

про існування накопичень мінеральної сировини певного генезису, а деякі з них – 

про наявність прихованого зруденіння.  

Типоморфними мінералами таких безрудних зон є барит, флюорит, кварц, ка-

льцит та інші карбонати. Деякі з них утворюють безрудні жили і зони у верхніх час-

тинах родовищ, інші трапляються у вигляді жил, прожилків і гнізд на продовженні 

рудних тіл. Важливою ознакою таких безрудних зон, що свідчать про можливість 

існування рудних тіл, є наявність у їхньому складі домішок рудних мінералів або 

рудних елементів.  

Г е о ф і з и ч н і   р о з ш у к о в і   о з н а к и. Неоднаковість фізичних власти-

востей, зумовлених впливом геологічних тіл, відображених у вигляді геофізичних 

аномалій, дає підстави вирізняти особливості геологічної будови площі, яку дослі-

джують, або свідчить про можливість знаходження родовищ корисних копалин. В 

останньому випадку такі аномалії можуть бути прямою або побічною розшуковою 

ознакою, однак тільки для тих родовищ корисних копалин, фізичні властивості яких 

контрастно виділяються на тлі вмісних порід.  

Це магнітні, радіоактивні та деякі електричні аномалії, що безпосередньо 

пов’язані з залізними, торій-урановими рудами, сульфідним зруденінням і за зна-

ченням можуть бути потрактовані як прямі ознаки.  

Електричні, гравітаційні і сейсмічні аномалії можна зачислити до побічних ро-

зшукових ознак: вони пов’язані з неоднорідностями будови комплексів гірських по-

рід, з геологоструктурними елементами і лише частково – з корисними копалинами. 

Наприклад, гравітаційні аномалії можуть бути спричинені покладами хромітів, залі-

зних руд, солей. Інколи аномалії створювані інтрузивними тілами, з якими може бу-

ти пов’язана низка родовищ кольорових металів. Усіх їх у таких випадках можна ро-

зглядати як розшукові ознаки.  

Г е о м о р ф о л о г і ч н і   р о з ш у к о в і   о з н а к и. Як уже зазначено, вико-

ристання характеру сучасних і похованих форм рельєфу широко запроваджують для 

прогнозування і розшуків родовищ корисних копалин. Тобто геоморфологічний 

аналіз може давати матеріал як для розшукового прогнозу, так і для виявлення де-

яких типів корисних копалин.  
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У першому випадку (розшукові передумови) для цього використовують масш-

табні геоморфологічні елементи (макрорельєф), що відображені на топографічних і 

геологічних картах, аерофотознімках. У другому випадку – це позитивні й негативні 

форми рельєфу, що можуть бути пов’язані з деякими видами рудних тіл, гірських 

порід і зон їхньої гідротермальної зміни. Найчастіше їх виявляють у процесі польо-

вих досліджень, вони можуть бути побічними розшуковими ознаками. Їхнє утворен-

ня тісно пов’язане з різною поведінкою гірських порід і руд у зоні гіпергенезу. Стій-

кіші до поверхневого звітрювання породи утворюють позитивні форми рельєфу, по-

роди з меншою стійкістю – негативні форми.  

Наприклад, зони розривних порушень, деяких гідротермально змінених порід 

(серицитизованих, каолінізованих та ін.), площі розвитку карсту мають негативні 

форми рельєфу (западини, вимоїни). Над покладами сульфідних, сульфідно-

каситеритових родовищ, що легко окиснюються в приповерхневих умовах, утворю-

ються заглиблення, контур яких часто збігається з межами рудних тіл.  

Вивчення позитивних форм мікрорельєфу можна використати для розшуків 

пегматитових, кришталевмісних кварцових, кварцово-каситеритових жил, що заля-

гають у менш стійких вмісних породах і чітко виділяються у вигляді уступів завви-

шки декілька метрів. Серпентиніти, у тому числі азбестовмісні, що дуже важко за-

знають руйнування процесами звітрювання, часто утворюють височини.  

Нарешті, потрібно враховувати своєрідні форми рельєфу деяких магматичних 

масивів, з якими, якщо це визначено раніше, буває пов’язана рудна мінералізація.  

Г і д р о г е о л о г і ч н і   р о з ш у к о в і   о з н а к и. Найефективніше гідроге-

ологічні спостереження можна використати під час розшуків води, нафтогазових 

родовищ та інших корисних копалин, що пов’язані з водоносними горизонтами і за-

лягають у певних за віком стратиграфікованих товщах розшукової площі. Тому під 

час вивчення гідрогеології району визначають не тільки склад, просторове поши-

рення водоносних джерел, а й їхню стратиграфічну прив’язку.  

Вода є постійним супутником нафти з моменту поховання висхідної органіч-

ної речовини і до формування продуктивних покладів. Переважно нафтові родовища 

простежуються в зонах поширення вод хлоридно-кальцієвого і лужного (гідрокар-

бонатно-натрієвого) складу. Крім основного сольового компонента, у водах нафто-
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вих родовищ є значна кількість йоду, брому, а також бору, стронцію. Такі води на-

лежать до побічних розшукових ознак, а наявність водоносних горизонтів ще свід-

чить про наявність у розрізі пористих і водотривких порід. Перші з них можуть бути 

колекторами нафти або газу, другі – екраном.  

Підземні води дуже тісно пов’язані з породами, у яких вони містяться, тому 

часто за складом води можна припускатити наявність у надрах гіпсу, солі та ін.  

Наявність водоносних горизонтів допомагає також у розшуках пластів піску, а 

за їхніми виходами на поверхню можна виявляти контакти водовмісних і водотрив-

ких порід, лінійне розташування водних джерел часто свідчить про наявність розри-

вних порушень, зон дроблення та ін.  

Наявність джерел води на площі безпосередньо є ознакою існування водовмі-

сних горизонтів, що можуть бути об’єктами розшуків на технічну або питну воду 

залежно від їхнього хімічного складу і бактеріологічної характеристики.  

Б о т а н і ч н і   р о з ш у к о в і   о з н а к и. Ботанічні розшукові ознаки вияв-

ляються в тому, що над мінеральними скупченнями або над ореолами їхнього роз-

сіювання зростають певні види рослин. Такий зв’язок ґрунтується на залежності між 

хімічним складом субстрату (ґрунту) та хімічним складом рослин і може бути вияв-

лений візуально. Визначені зміни хімічного складу субстрату або стимулюють ріст 

рослин, або його пригнічують. Зокрема, надлишок деяких елементів у ґрунтах приз-

водить до захворювання рослин, що виявляється у зміні кольору листя, квітів, зме-

ншення їхніх загальних розмірів.  

Серед рослин розрізняють   у н і в е р с а л ь н і,   л о к а л ь н і    й   т е р а т о л 

о г і ч н і    (симптоматичні) індикатори.  

Універсальні індикатори – це такі види рослин, що завжди і всюди свідчать 

про наявність певних хімічних елементів у ґрунтах. Типовим прикладом універсаль-

них індикаторів є “галмейна флора”: фіалка галмейна (Viola calaminaria) і галмей-

ний талабан (Thlaspi calaminaria), що ростуть на ґрунтах, багатих на цинк. До уні-

версальних індикаторів належать також рослини, які є показниками близького заля-

гання підземних вод. Нині їх застосовують для виявлення водоносних горизонтів.  

У разі використання універсальних індикаторів треба враховувати їхню малу 

кількість і обмежене  поширення. Значно відоміші локальні індикатори, властивості 
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яких (приуроченість до певної мінералізації) виявляються тільки в певних районах 

або на певних площах. Тому індикатори одного району не можна автоматично пере-

носити на інший.  

У чеських Рудних горах одинарник (Trientalis europeal) зростає тільки на діля-

нках з підвищенними концентраціями олова. А на території СНД ця рослина широко 

трапляється в лісових районах незалежно від концентрації олова. Під час розшуків 

мідних руд на Алтаї як індикатор міді використовували кичим Патрена (Gipsophila 

Patrinii var thesifolia). Ця ж рослина є індикатором мідних і мідно-нікелевих родо-

вищ Туви; під час розшуків мідних руд в Австралії – рослину Polikarpaea 

spyrostyles; у США на плато Колорадо як індикатор урану і селену–астрагал 

(Astragalus patterconii).  

Тератологічні індикатори представлені аномальними формами рослин, що 

значно поширені й належать до важливих розшукових ознак. Перевагою цієї ознаки 

є також те, що її досить легко виявити. Помітити появу вразливих, аномально роз-

винених рослин, що відрізняються незвичною висотою, викривленнями, наростами, 

незвичним для ока забарвленням квітів не так уже й важко. Наприклад, на полімета-

левому родовищі Актюз (Вірменія) у крупнокоробчастого маку замість чотирьох 

пелюсток з’являються п’ять–сім, квіти набувають “махрового” вигляду. На родови-

щах нікелю бурачок двонасінний (Alyssum biovulatum) має дуже великий розмір – до 

60 см у діаметрі, тоді як на безрудних площах він становить 5–8 см. На ґрунтах, ба-

гатих на бітум, простежуються прояви гігантизму і виродження рослин. І таких при-

кладів можна навести багато.  

Вплив на рослину одного елемента, що призводить до утворення аномальних 

форм, може бути послаблений або й зовсім нівельований за наявності іншого. На-

приклад, токсичність мангґану може бути послаблена молібденом, бор здатний пос-

лабити токсичність манґану й алюмінію, залізо повністю усуває токсичність міді. 

Унаслідок цього вивченню аномальних форм треба надавати особливого значення в 

разі з’ясування зв’язку рослинності з рудними родовищами. 

До аномальних форм належить також зміна термінів розвитку рослин (раннє 

або пізнє цвітіння) та прояв вищої форми аномальності – повна відсутність рослин-

ності на ділянці родовища.  
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На окремих ділянках рідкіснометалевого і поліметалевого зруденіння виявле-

но певні особливості в рослинному покриві. Зокрема, на ділянках вольфрамового, 

молібденового і поліметалевого зруденіння рослинний покрив розріджений (росли-

нами зайнято 5 – 10 % площі), рослини низькорослі (5–10 см). На безрудних ділян-

ках рослинність рясніша (рослинами зайнято 40 – 60 % площі), висота рослин – 15-

20 см.  

Питання про надійність розшукових передумов, особливо розшукових ознак 

на ті або інші корисні копалини, є одним із найскладніших і далеко не повністю роз-

роблених питань прикладної геології. Немає ще єдиної думки про вирішальне або 

переважне значення тих або інших чинників контролю зруденіння навіть для спорі-

днених за генезисом корисних копалин. Ця думка зумовлена сучасним станом на-

ших знань у питаннях розшукових критеріїв, а також далеко не однаковим ступенем 

вивченості різних корисних копалин. Усе це потребує творчого підходу для вирі-

шення питань розшукового прогнозування з урахуванням як особливостей геологіч-

ної будови площі, яку аналізують, так і можливостей знаходження місць акумуляції 

корисної сировини, що відповідає вимогам промисловості.  

Питання для самоконтролю  

1. Що є основою прогнозування і які є методи розшуків корисних копалин?  

2. Сформулювати поняття “розшукові передумови й ознаки”.  

3. Перелічити групи розшукових передумов. На чому ґрунтуються стратиграфіч-

ні передумови і для яких формаційних типів родовищ вони найефективніші?  

4. На чому ґрунтується застосування літологічних критеріїв? Умови їхнього ви-

користання як власне літологічних і літолого-фаціальних передумов.  

5. На чому ґрунтується застосування структурних передумов рудоносності? На-

вести приклади масштабності впливу структурних передумов на регіонально-

му і локальному рівні.  

6. На чому ґрунтується застосування магматичних передумов? Найголовніші 

ознаки зв`язку певних родовищ з виверженими породами різного складу, з ро-

змірами і формою магматичних масивів, глибиною ерозійного зрізу.  

7. Основа геохімічних передумов рудоносності. Парагенетичні асоціації елемен-

тів, мінералів та родовищ.  
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8. На чому ґрунтується застосування геоморфологічних передумов рудоноснос-

ті? Для яких формаційних типів родовищ їхнє використання найефективніше?  

9. Що ґрунтується на застосуванні геофізичних передумов? Масштабність про-

явів геофізичних передумов.  

10.  Які розшукові передумови найефективніші в разі  прогнозування похованого 

зруденіння?  

11.  Перелічити прямі та побічні розшукові ознаки рудоносності.  

12.  Корінні виходи корисних копалин як пряма ознака рудоносності та форми їх-

нього прояву.  

13.  Схарактеризувати первинні ореоли елементів-індикаторів зруденіння і їхнє 

значення для розшуків “сліпих” родовищ.  

14.  Схарактеризуватие вторинні ореоли  та потоки розсіювання елементів і міне-

ралів-індикаторів зруденіння, їхню ефективність у разі розшуків родовищ у 

зоні гіпергенезу.  

15.  Навести класифікацію вторинних ореолів розсіювання за фазовим станом. 

Дати характеристику механічних і сольових ореолів розсіювання та умов їх-

нього формування.  

16.  Характеристика і найефективніші умови використання гідрохімічних, атмо-

хімічних і біогеохімічних ореолів розсіювання.  

17.  Схарактеризувати найважливіші побічні розшукові ознаки рудоносності й 

умови їхнього ефективного використання.  

18.  Геофізичні розшукові критерї. Які з них можна зачислити до прямих ознак 

рудоносності?  

19.  Гідрогеологічні і ботанічні розшукові ознаки як побічні чинники рудоноснос-

ті.  

20.  Пояснити, чому на ранніх стадіях геологорозвідувальних робіт не рекомен-

дують проведення вибраковки рудопроявів і родовищ, якщо вони ґрунтуються 

тільки на дрібномасштабних розшукових критеріях?  

21.  Навести сукупність найважливіших розшукових критеріїв рудоносності і роз-

крити їхню мінливість у зв’язку з різномасштабними процесами геологорозві-

дувальних робіт.  
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Розділ 4. Карти прогнозуапння рудоносності надр 

Розглянуті вище основні елементи прогнозування рудоносності надр узагаль-

нюють для визначення перспективності знаходження родовищ корисних копалин у 

межах територій, які вивчають. Такий прогноз, що відображає сукупність різних ге-

ологічних утворень, супроводжують приблизною кількісною оцінкою прогнозних 

ресурсів або запасів найголовніших формаційних типів родовищ корисних копалин, 

зображають у вигляді карт прогнозу. Вони є основою для планування розшукових 

робіт.  

Прогнозні карти складають або для окремих корисних копалин (золота, заліза, 

слюди та ін.), або для груп споріднених корисних копалин (поліметалів, міді і ніке-

лю, сурми і ртуті та ін.), або для всіх корисних копалин, що можуть бути виявлені на 

досліджуваній площі.  

За масштабом карти прогнозу поділяють на оглядові (1: 2 500 000); регіональні 

(1:1 000 000 – 1: 200 000 – 1:50 000); детальні (1:25 000 і більше).  

В оглядових картах основою розшуків є металогенічні прогнозні карти, на 

яких відображені площі великих територій або планетарних споруд земної кори 

(платформи, складчасті області), а також металогенічні провінції, а в їхніх межах – 

структурно-металогенічні зони.  

Регіональні карти прогнозу складають для окремих регіонів або їхніх частин 

(складчасті пояси або платформи). Карти масштабів 1:200 000 і більше складають 

для окремих структурно-металогенічних зон, басейнів з метою виявлення перспек-

тивних площ, щоб проводити детальні роботи.  

Детальні карти прогнозу складають для окремих частин перспективних зон, 

рудних полів або родовищ корисних копалин з метою проведення спеціальних роз-

шукових робіт.  

Г о л о в н и м и   елементами прогнозних карт є:  

1) спеціальна геолого-структурна карта;  

2) карта родовищ, рудопроявів і розшукових ознак, що супроводжується ката-

логом родовищ;  

3) карта вивченості;  

4) власне карта прогнозу;  
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5) пояснювальна записка до карти прогнозу.  

С п е ц і а л ь н а   г е о л о г о – с т р у к т у р н а   к а р т а   – це геологічна ка-

рта, перероблена відповідно до геологічних особливостей просторового контролю 

родовищ. На такій карті повинні бути відображені тільки основні геологічні елемен-

ти, що мають пряме і першорядне значення для з’ясування геологічної специфіки 

поширення корисних копалин у конкретному районі. Ними, зокрема, є структурні 

елементи з певними стратиграфічно-літологічними і магматичними комплексами.  

Фундаментом такої карти є тектонічна карта, де узагальнено показані структу-

рні поверхи з певними стратиграфічними підрозділами і фаціальними комплексами 

або горизонтами, з якими пов’язане зруденіння. Наявні складчасті структури пред-

ставлені осьовими лініями або контурами з виділянням серед них найважливіших 

для прогнозування. Розривні структури на такій карті виносять із зазначенням їхніх 

особливостей, віку утворення і, якщо можливо, основних етапів розвитку, що особ-

ливо важливо для рудоконтролювальних елементів. Площі розвитку інтрузивних і 

ефузивних порід виносять на карту з зазначенням їхнього віку, ступенів основності, 

особливостей їхньої морфології і геохімічної спеціалізації. Особливо виділяють по-

тенційно рудоносні комплекси. Загалом для більшої наочності в легендах карт вико-

ристовують спеціальні позначки для відображення головних рудоконтролювальних 

елементів структури.  

Другорядні геологічні елементи, що не впливають на утворення і поширення 

корисних копалин, схематизують або вилучають.  

Прогнозування особливо ефективне на підставі формаційного аналізу рудоно-

сних скупчень і вмісних гірських порід. Оцінка формаційної належності геолого-

промислових типів родовищ полягає у визначенні сукупності критеріїв подібності, 

умов формування цих родовищ і їхнього зв’язку з конкретними геологічними фор-

маціями. Для класифікації таких родовищ використовують рудні формації. Згідно з 

визначенням П.Строни, під рудною формацією розуміють стійку природну асоціа-

цію родовищ, близьких за генезисом, мінеральним складом і віком, що сформувала-

ся за певних геотектонічних умов і просторово асоційована з конкретною геологіч-

ною формацією. Для рудної формації характерне поєднання певних комплексів гір-

ських порід зі стійким парагенезисом мінералів і закономірне їхнє поширення в про-
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сторі. Тобто певним рудним формаціям властиві родовища певних корисних копа-

лин. Наприклад, за даними А.Скропишева, з кератофір-спіліт-діабазовою формацією 

пов’язані колчеданові і мідно-колчеданові родовища, з габро-перидотитовою фор-

мацією – родовища платиноїдів, хризотил-азбесту, тальку, з перидотит-

піроксенітовою формацією – родовища мідно-нікелевих, платинових і титано-

магнетитових руд, з траповою формацією – головні родовища ісландського шпату. 

Корінні родовища алмазу позв’язані тільки з кімберлітовою формацією, а карбона-

титова формація має велику групу корисних копалин: флогопіту, фосфорних і заліз-

них руд, тантало-ніобатів, рідкісноземельних елементів, міді, свинцю, цинку, флюо-

риту.  

Тому застосування формаційного аналізу для прогнозування зруденіння й оці-

нки рудоносності помітно розширює можливості розшукового прогнозування, бо в 

цьому разі враховують зв’язки між будовою та складом геологічних формацій і фо-

рмаційними типами родовищ, що розглядають як їхні складові частини.  

К а р т а   р о д о в и щ, рудопроявів і визначених розшукових ознак може бути 

суміщена з геологічною основою або складена окремо.  

На таких картах усі відомі родовища корисних копалин під певним номером 

зображають у пунктах їхнього знаходження умовними позначками (кружок, квадрат, 

прямокутник тощо), Розмір знака повинен відображати масштаб родовища. Крім то-

го, на карту наносять певними умовними позначеннями всі відомі рудопрояви і ру-

доносні точки та прямі й побічні розшукові ознаки: рудні уламки, різноманітні ано-

малії (шліхові, геохімічні), гідротермально змінені породи та ін.  

Такі карти супроводжуються каталогом, що складається з паспортів родовищ і 

рудопроявів. У паспорті зазначають номер родовища (під цим номером воно нане-

сене на карту), назву родовища, подають стислу геологічну і генетичну характерис-

тику, відомості про ступінь його вивченості й розвіданості (розмір виявлених запа-

сів корисних копалин по категоріях), відомості про експлуатацію і дані про промис-

лову цінність родовища.  

Отже, на карту наносять усі фактичні матеріали, що можуть допомогти у ви-

явленні нових родовищ корисних копалин.  
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К а р т а   в и в ч е н о с т і  відображає ступінь детальності геологічної вивче-

ності площі, її складають у такому ж масштабі, як і інші графічні матеріали. На ній 

певними позначками (штрихування, різна форма контурів, інколи колір) відобража-

ють площі, на яких виконано знімальні й розшукові роботи в тих або інших масшта-

бах і якими методами.  

К а р т а   п р о г н о з у. Після аналізу всіх матеріалів виділяють площі, перс-

пективні для виявлення родовищ корисних копалин, і складають власне карту про-

гнозу. Часто на обмеженому матеріалі, який не завжди дає змогу отримати однозна-

чну і якісну характеристику перспективності всієї площі або її окремих ділянок. То-

му, здебільшого, на досліджуваній території виділяють площі з різними ступенями 

перспективності, що на карті прогнозу відображені певними умовними знаками (рі-

зне штрихування або забарвленість) і цифрами. Цифри означають рекомендовану 

послідовність проведення розшукових робіт: першочергові, другорядні, з обмеже-

ною перспективністю, для додаткового вивчення. Ділянки для додаткового вивчен-

ня, оскільки на їхній площі нема розшукових ознак, належать до безперспективних, 

хоча це може бути пов’язано з недостатньою геологічною вивченістю.  

П о я с н ю в а л ь н а   з а п и с к а   д о   к а р т и   п р о г н о з у. В записці сис-

тематизують отримані результати аналізу перспективності знаходження певних ви-

дів родовищ корисних копалин на рекомендованих площах у вигляді текстової ін-

формації. У наведених матеріалах, крім опису рудоконтролювальних елементів зру-

деніння і ступеня геологічної вивченості площі, а також відомостей про можливі ге-

ологопромислові типи родовищ, обов’язково зазначають завдання для розшукових 

робіт і описують методику їхнього проведення.  

Завершують пояснювальну записку прогнозною оцінкою площ, рекомендова-

них до розшукових робіт. Цей розділ бажано супроводжувати підрахунком прогноз-

них ресурсів або запасів. Запаси підраховують за аналогією з уже відомими рудоно-

сними районами або з родовищами, розташованими на площі.  

Питання для самоконтролю  

1. Перелічити головні види документів, які узагальнюють результати розшуко-

вих робіт.  

2. Що таке карти прогнозу, їхня масштабна класифікація?  
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3. Головні елементи детальних карт прогнозу і їхня стисла характеристика.  

4. З чого складаються власне карти прогнозу і яке їхнє графічне зображення?  

5. Для чого складають карти фактичного матеріалу, вивченості й умов проведен-

ня розшукових робіт?  

 

Розділ 5. Методи розшуків родовищ корисних копалин  

Методика розшукових робіт – сукупність методів розшуків родовищ, які за-

стосовують за певною послідовністю для виявлення і попередньої оцінки родовищ 

корисних копалин. Методи розшуків мають тривалу історію і безпосередньо 

пов’язані з інтенсивністю використання людством мінеральної сировини. Бурхливе 

зростання видобутку корисних копалин, особливо в ХІХ–ХХ століттях, призвело до 

різкого зменшення можливостей відкриття нових близькоповерхневих родовищ. Це, 

а також щораз більша потреба промисловості в нових видах мінеральної сировини, 

що не були затребувані раніше, спонукало до розробки нових методів розшуків, пе-

редусім проведення розшуків на великих глибинах земної кори. Нині, разом з давно 

відомими використовують нові дистанційні методи: аерометоди, космічне дослі-

дження земної поверхні, що в комплексі з дистанційними геофізичними, сейсмічни-

ми дослідженнями різко збільшили розшукові можливості з виявлення нових родо-

вищ корисних копалин.  

Розшуки ведуть як на поверхні землі, так і під водою морів та океанів, озер і 

рік. Наземні методи розшуків за значенням є провідними, бо за їхньою допомогою 

безпосередньо знаходять родовища корисних копалин.  

Головні принципи, покладені в основу наземних методів розшуків, – це певні 

властивості геолого-мінералогічних, геохімічних і геофізичних аномалій, створюва-

них скупченнями корисних копалин або геотектонічними структурами. Відповідно-

сті до цих принципів та з урахуванням різноманітності типів родовищ корисних ко-

палин і розшукових критеріїв усі наземні методи розшуків можна розділити на такі 

головні групи:  

1) геологічні – метод геологічного знімання (картографування);  

2) геолого-мінералогічні, або методи вивчення ореолів механічного розсію-

вання;  

3) геохімічні, або методи вивчення геохімічних ореолів розсіювання;  
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4) геофізичні методи.  

Перевірку даних, отриманих кожним із зазначених методів або їхніх комплек-

сів, виконують гірничо-буровими методами, які, з одного боку, належать до голов-

них технічних засобів перевірки результатів усіх розшукових методів, а з іншого, – 

самі мають самостійне розшукове значення, коли інші методи не дають змоги ви-

явити чіткі рудні аномалії.  

5.1. Геологічний метод, або метод геологічного знімання  

Геологічне знімання є найефективнішим способом вивчення геологічної будо-

ви певної площі земної кори і найважливішим засобом розшуків родовищ корисних 

копалин. Тобто геологічне знімання і розшуки взаємопов’язані, проте є різними 

операціями єдиного геологознімального процесу
*
. Якщо в наслідок першої операції 

отримують геологічні карти, які повинні містити інформацію про геологічну будову 

площі й можливі корисні копалини в цьому районі, то друга операція – це розшуки, 

тобто безпосередньо методи геологічного знімання, що деталізують просторове роз-

ташування рудних аномалій і обґрунтовують застосування інших розшукових мето-

дів.  

 Цю інформацію отримують завдяки аналізуванню геологічних карт району, 

для них визначають закономірності, що  контролюють поширення родовищ корис-

них копалин. З’ясування розшукових критеріїв (передумов і ознак) допомагає виріз-

нити перспективні ділянки для проведення розшуків іншими методами, що поглиб-

люють і розширюють результати, отримані методом геологічного знімання.  

 Відомості про геологічну будову досліджуваної площі в комплексі з матеріа-

лами, зібраними під час розшуків, допомагають виконати обґрунтовану геологічну 

оцінку перспектив виявленого об’єкта і дати прогнозну оцінку щодо його можливо-

го промислового значення.  

Отже, для ефективних розшуків необхідна якісна геологічна основа, яку ство-

рюють не тільки до проведення розшукових робіт, а й під час їхнього проведення..  

                                                 
*
 Така двоякість геологознімального процесу відображена в наявних класифі-

каціях методів розшуків родовищ. О.Каждан, зокрема, розглядає геологічне карту-

вання як знімальний (картографувальний) процес, а безпосередньо до розшукових 

методів зачисляє тільки три останні групи: геолого-мінералогічні, геофізичні та гео-

хімічні методи.  
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Масштаби геологічного знімання, яке виконують з метою розшуків родовищ, 

залежать від геологічної будови і поставлених завдань. Об’єктами розшуків є або 

окремі родовища корисних копалин, або групи зближених родовищ. З урахуванням 

практики геологорозвідувальних робіт з’ясовано, що виявлення і прогнозна оцінка 

більшості об’єктів ефективна в разі розшуків масштабу 1:10 000 і більше. Карти ма-

сштабу 1:50 000 і 1:25 000 призначені для виявлення тільки дуже великих родовищ 

порівняно простої геологічної будови. Це родовища вугілля, мінеральних солей, фо-

сфоритів, осадових родовищ заліза і манґану та деяких інших корисних копалин.  

Останніми роками для підвищення ефективності розшукових робіт залучають 

дистанційні методи. Їх умовно поділяють на методи вивчення у видимій ділянці 

спектра (візуальні спостереження, фото- і телевізійне знімання) і методи невидимого 

діапазону електромагнітного спектра (інфрачервоне, радіолокаційне, спектрометри-

чне і різні види геофізичного знімання).  

Сучасне аерофотознімання у чорно-білому і кольоровому зображенні має ви-

нятково високу роздільну здатність. На знімках, зроблених з висоти 10 км, можна 

побачити головки шиферних цвяхів. Завдяки генералізації елементів ландшафту 

окремі фрагменти геологічних структур вишиковуються в єдині зони.  

 Крім чорно-білих і кольорових знімків, широко використовують спектрозона-

льне фотографування на тришарову плівку, один з шарів якої чутливий до інфрачер-

воного спектра променів. Фотографування в різних зонах спектра і наступне синте-

зування кадрів дає змогу виконувати так зване багатозональне знімання.  

Радіолокаційне знімання дає зображення у мікрохвильовому діапазоні елект-

ромагнітного спектра і може бути реалізоване в будь-яку годину доби, у хмарну по-

году і туман, тобто там і тоді, і коли звичайне фотознімання неможливе.  

Спектрометричне знімання полягає у вимірюванні коефіцієнтів яскравості 

природних утворень і порівнянні їх з яскравістю еталона.  

Крім того, дистанційне знімання виконують різноманітними аерогеофізични-

ми методами.  

Особливістю дистанційних методів є їхня надзвичайно висока продуктивність. 

П’ять хвилин знімання з космосу може дати стільки інформації, скільки звичайна 

геолого-геофізична партія отримує за десять років роботи.  
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Сьогодні за допомогою дистанційних методів вирішують різноманітні геоло-

гічні завдання: виділяють райони з різною геологічною будовою, уточнюють повер-

хневі та глибинні структури регіонів, простежують зони розломів, виявляють кіль-

цеві структури, фіксують виходи корисних копалин.  

Часто для складання спеціалізованих геологічних і ландшафтних карт викори-

стовують матеріали аерометодів і космічних досліджень. З огляду на велику розді-

льну здатність аерокосмічних знімків для розшукового прогнозування рекоменду-

ють залучати ландшафтні карти менших масштабів порівняно з масштабами спеціа-

лізованого геологічного знімання. Наприклад, у ході розшуків масштабу 1:50 000 

використовують ландшафтні карти масштабу 1:200 000, а під час розшуків масшта-

бу 1:10 000 – ландшафтні карти масштабу 1:50 000. Найширше застосовують черно-

білі і кольорові аерофотознімки, які в комплексі з дистанційними геофізичними спо-

стереженнями використовують для виявлення літолого-фаціальних, структурних, 

геоморфологічних та інших пошукових передумов.  

Дешифрування кольорових, спектро-багатозональних фотознімків і матеріалів 

інфрачервоного та радіолокаційного знімання за характером рослинності дає змогу 

виявити прояви корисних копалин, зон гідротермальних змін, а іноді й виконати ро-

зчленування гірських порід. На космічних знімках можна побачити глибинну будо-

ву земної кори, розшифрувати структури фундаменту, виявити давні вулкано-

тектонічні споруди, блоково-лінійні й концентричні структурні форми та ін. Вико-

ристання космічних матеріалів різко підвищує розшукові можливості з виявлення 

похованного зруденіння.  

Детальність вивчення геологічної будови площі визначене масштабом геоло-

гознімальних робіт, а вірогідність складених карт з погляду розшуків пов’язана з її 

кондиційністю, яка залежить від щільності точок спостереження на досліджуваній 

площі. Як відомо, чим більший масштаб карти, тим детальнішою повинна бути її ле-

генда, дрібнішим розчленування стратиграфічних підрозділів, магматичних компле-

ксів, виявлення структурних елементів та ін. Межі основних стратиграфічних під-

розділів, магматичних утворень і тектонічних порушень повинні бути обґрунтовані 

геолого-геофізичними спостереженнями, розшифровані на аерофотознімках. Зрозу-
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міло, що чим більший масштаб геологічної карти і складніша геологічна будова ра-

йону, тим більше точок спостережень припадає на одиницю площі.  

Є правило, за яким у разі геологічніої будови середньої складності на 1 см
2
 ка-

рти відповідного масштабу повинно припадати не менше однієї точки спостережен-

ня будь-яким розшуковим методом. У цьому випадку точки спостережень на площі 

мають бути розподілені рівномірно. Згущення спостережень необхідне для просте-

ження й оконтурювання важливих геологічних елементів, особливо на ділянках, де 

виявлено корисні копалини. Відсутність необхідної кількості природних відслонень 

компенсують проведенням поверхневих гірничих виробок (канав) і бурінням негли-

боких свердловин.  

Оскільки однакові об’єкти розшуків можуть створювати поля й аномалії, які 

відрізняються між собою за формою, розмірами і деталями будови, то параметри ро-

зшукової сітки залежно від застосованого методу розшуків також будуть різними.  

За результатами методу геологічного знімання аналізують виявлені розшукові 

критерії (передумов, ознак), які є підґрунтям для виділення перспективних площ і 

для подальших, детальніших розшуків.  

5.2. Розшуки на підставі вивчення ореолів механічного розсіювання 

(геолого-мінералогічні методи) 

 Геолого-мінералогічні методи розшуків належать до візуальних, у підґрунті 

яких є виявлення механічних ореолів розсіювання в зоні гіпергенезу. Залежно від 

характеру ореолів виділяють валунно-льодовиковий, уламково-річковий і шліховий 

методи.  

 В а л у н н о – л ь о д о в и к о в и й    м е т о д   застосовують під час розшуків 

рудоносних валунів у північних районах Євразії та Канади на площах, покритих чо-

хлом моренних льодовикових відкладів  

Льодовик на шляху руху руйнує, “виорює” гірські (рудовмісні) породи, корис-

ні копалини і пересуває зруйнований матеріал у напрямі свого руху. Напрям руху 

льодовика визначають за льодовиковими шрамами (штрихами), борознами, які фік-

сують у корінних породах, а також за льодовиковими формами рельєфу (озами, 

друмлинами). Під час руху льодовика продукти його руйнування перемішуються, 

подрібнюються і частково обточуються. Суттєвого сортування матеріалу за щільніс-
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тю або розмірами часток практично не буває, тому в складі відкладів є як дрібний, 

так і крупний матеріал.  

 Під час розшуків рудних валунів особливу увагу приділяють нижнім горизон-

там донних морен, матеріал яких найліпше відображає склад підстильних порід. 

Ореоли рудних валунів мають віялоподібну форму, орієнтовану широкою частиною 

у напрямі руху льодовика (рис. 7). Вершина віяла розташована на площі, найперспе-

ктивнішій для виявлення корінного родовища.  

 
Рис. 7. Схема валунно-льодовикового віяла:  

1 – рудні брили; 2 – орієнтування льодовикових штрихів; 3 – прибли-

зні межі віяла; 4 – ділянка для розшуків корінних рудопроявів. 

 Підґрунтям для постановки розшуків слугують знахідки поодиноких рудних 

уламків, виявлених під час геологічного знімання або випадково. Після знаходження 

рудного валуна і вивчення складу льодовикового матеріалу на цьому місці прокла-

дають розшукові лінії навхрест простяганню виявленого руху льодовика. За цими 

лініями вивчають льодовиковий матеріал з поверхні і проходять шурфи в моренних 

відкладах з таким розрахунком, щоб розкрити незвітрені інтервали цих відкладів 

приблизно на 1 м і взяти з них валові проби для з’ясування наявності або відсутності 

рудного матеріалу або ж супутніх зруденінню порід. Усі місця знахідок рудних ула-

мків або валунів-супутників наносять на топографічну карту і визначають контури 

ореолу розсіювання. Ці матеріали порівнюють з геологічною картою і виявляють 
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можливе джерело утворення рудного віяла. На цій площі проводять геофізичні дос-

лідження і виявлені аномалії перевіряють буровими свердловинами або гірничими 

виробками (канавами або шурфами).  

 У л а м к о в о – р і ч к о в и й   м е т о д   полягає у знаходженні й простеженні 

уламків і гальок руди або рудоносних вмісних порід у руслових відкладах річкової 

мережі. Спостереження проводять угору проти течії річки; вони складаються з рете-

льного огляду алювіальних відкладів. У разі виявлення рудних уламків їхнє місцез-

находження наносять на карту й описують зовнішній вигляд уламків, ступінь обка-

таності, мінеральний склад і частоту трапляння уламків на погонну одиницю марш-

руту. З наближенням до джерела знесення кількість уламків має збільшуватися, а їх-

ня обкатаність – зменшуватися. Зникнення рудних уламків в алювії є верхньої межі 

поширення ореолу в русловій частині долини і свідчить про їхнє надходження з де-

лювіальних відкладів схилу. Подальші розшуки продовжують уже на схилах долини 

спочатку візуально, а потім за допомогою канав і шурфів. Маршрути розташовують 

навхрест витягнутості передбачуваного ореолу розсіювання, тобто за горизонталями 

рельєфу.  

 Ш л і х о в и й   м е т о д. Суть шліхового методу – систематичне опробування 

пухких і сипучих порід для виявлення й оконтурювання в них механічних ореолів 

розсіювання корисних мінералів. Отриманий унаслідок промивання відібраних проб 

з пухкого матеріалу або передроблених корінних порід (протолочна проба) концент-

рат важких мінералів називають шліхом.  

 Шліховим методом виявляють розсипні та корінні родовища великої групи 

корисних копалин, мінерали яких мають велику питому масу і стійкість до процесів 

звітрювання. До типових шліхових мінералів належать (у порядку зменшення їхньої 

густини): платина, золото, кіновар, танталіт, вольфраміт, каситерит, шеєліт, колум-

біт, ільменіт, монацит, магнетит, хроміт, циркон, піролюзит, барит, рутил, гранат 

(піроп), сфен, алмаз, топаз, апатит, турмалін. Частина наведених мінералів здатна 

утворювати промислові розсипи.  

 Складається шліховий метод з таких операцій: вибір місця відбору проб, від-

бір проб, збагачення (промивання) проб для отримання шліху, документація опро-

бування, складання шліхових карт і узагальнення результатів.  
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  Найчастіше шліховому опробуванню піддають сучасні алювіальні, рідше де-

лювіальні й елювіальні відклади. Зазвичай, проби відбирають з руслових і долинних 

відкладів у місцях максимального накопичення важких шліхових мінералів; ними є 

ділянки різкого сповільнення або завихрення течії води, різкої зміни крутого поздо-

вжнього профілю долини похилішим, нижче порогів, перекатів.  

У разі опробування алювіальних відкладів молодої гідромережі найсприятли-

вішими ділянками для відбору проб є руслові відклади, які виходять на денну пове-

рхню і розташовані вище рівня води, а також нижні брівки стрімчастих намивних 

берегів, верхні за течією опуклі підвищені частини річкових кіс (рис. 8). Оскільки 

коси збагачуються важкою фракцією мінералів після кожного паводка, то проби тут 

відбирають із закопок, заглиблених до рівня води. У ході відбору матеріалу проби 

потрібно враховувати, що шліхові мінерали переважно накопичуються в несортова-

ній гальці та піщано-гравійних відкладах з домішками пісків і мулисто-глинистого 

матеріалу.  

 

Рис. 8. Схема ділянок, найсприятливіших для відбирання шліхових проб 

 (показані хрестиками). 

 Під час дослідження алювію давньої і зрілої гідромережі опробування кіс і ру-

слових відкладів не дає позитивних результатів, оскільки вони представлені добре 

відсортованими дрібнозернистими піщано-мулистими осадами, які звичайно бідні 

або не містять важкої фракції мінералів. У цих умовах проби потрібно брати з глиб-
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ших частин розрізу алювіальних відкладів, які розташовані ближче до плотика. Їх 

відбирають із закопок або шурфів, глибина яких визначена рівнем ґрунтових вод.  

 У ході опробування широких долин гірничі виробки розташовують за попере-

чними профілями на всю широту заплави, з відстанями між закопками по профілю в 

декілька десятків разів меншими порівняно з відстанями між профілями. Якщо ре-

льєф площі горизонтальний або дуже похилий, де зазвичай поширені елювіальні ві-

дклади, то проби беруть по квадратній сітці.  

 Для відбору шліхових проб у річкових відкладах найсприятливішими є періо-

ди швидкого спадання води після весняної або літньої повені, коли відбувається 

чергове збагачення шліховими мінералами верхніх частин руслових відкладів і кіс. 

 У разі детальних розшукових робіт необхідно перевіряти делювіальні відклади 

схилів, особливо на ділянках, де в алювіальних відкладах шліхами виявлено корисні 

компоненти. В таких випадках проби відбирають із закопок, що пройдені за простя-

ганням схилу. У ході шліхового опробування терас проби відбирають секційно за 

потужністю з кожного літологічного різновиду або через інтервали від 0,25 до 1,0 м 

по вертикалі; завжди намагаються дійти до корінних порід і опробувати алювій, 

який на них залягає.  

 Кількість шліхових проб або щільність сітки опробування залежить від геоло-

гічної будови, детальності розшуків, ступеня розвитку гідромережі й коливається в 

межах, що наведені в табл. 6.  

           Таблиця 6  

Щільність сітки відбору шліхових проб  

Масштаб розшуків Кількість проб на 10 км
2
 

Відстань між пробами, 

м 

1:200 000 0,6–2,4 1 000 – 2 000 

1:100 000 2,5–10 500–1 000 

1:50 000 10 – 50 200–500 

1:10 000 1 200–2 500 50–100 

1:5 000 2 500 – 5 000 25–50 

 Вирішальне значення для вибору оптимальної методики опробування має гео-

морфологічний чинник, пов’язаний зі стадіями розвитку гідромережі. Він безпосе-

редньо впливає на вірогідність отриманої інформації про наявність або відсутність 
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корисних компонентів у шліхових пробах. У ході аналізування алювію молодої гід-

ромережі шліхові мінерали легко фіксують у косах і верхніх частинах руслових від-

кладів. У разі опробування алювію давньої, що зазнала стадії зрілості, гідромережі 

матеріал для шліхового опробування потрібно вилучати з глибших частин долинних 

відкладів, інколи безпосередньо з плотика; для цього необхідно проходити глибокі 

закопки, шурфи або бурові свердловини. Значення цього чинника особливо зростає 

під час розшуків розсипних родовищ корисних копалин.  

 Об`єм і маса проби визначені потребоюю отримати не менше 10–15 г шліху. 

Для цього, зазвичай, досить промити 30–32 кг пухкого матеріалу, що відповідає 

приблизно 0,02 м
3
.  

 Відібрані проби збагачують промивання  водою в лотках, ковшах, бутарах. Під 

час промивання з проби вилучають гальку, відмулюють глибинний матеріал і фрак-

ція, що залишилася, відмивають до сірого або темно-сірого кольору – отримують 

так званий сірий шліх, у якому повинен залишатися контрольний мінерал – гранат. 

Доведення проби в польових умовах до чорного шліху не рекомендують через сут-

тєву втрату низки цінних компонентів: шеєліту, монациту, дрібного каситериту та 

ін.  

 Збагачену пробу кладуть у бляшаний совок і просушують на слабкому вогні, 

бо сильне прожарювання шліху призводить до інтенсивної зміни низки важливих 

мінералів. Просушений шліх пересипають у паперову капсулу або мішечок з цупко-

го матеріалу і документують. Документація шліхового опробування полягає в сис-

тематичному записі в журналі, де фіксують дату і місце відбору проби, її номер і ко-

ротеньку геоморфологічну характеристику (річище річки, нижня частина коси, назва 

і висота тераси, плотика та ін.), характер пухких відкладів, об’єм і масу проби, ре-

зультати візуального визначення шліхових мінералів, а також (за наявності) резуль-

тати лабораторних досліджень.  

 Первинний якісний аналіз проби виконують у польових умовах, а детальну 

якісну і кількісну характристику –ув стаціонарних шліхових лабораторіях. У лабо-

раторних умовах, використовуючи різні фізичні властивості шліхових мінералів, 

шліх розділяють на декілька фракцій з подальшим визначенням їхнього складу й 

описом ступеня обкатаності зерен та інших зовнішніх ознак мінералів.  
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 Кількісна характеристика шліху може бути виражена у вагових відсотках, кі-

лькості зерен у шліху, умовних показниках (багато, мало, поодинокі зерна) або умо-

вних балах.  

 За результатами шліхового знімання складають шліхову карту. Для більшої 

наочності шліхові карти потрібно поєднувати з геоморфологічними картами і кар-

тами четвертинних відкладів.  

Є декілька методів складання шліхових карт: точковий, кружковий (рис. 9)  і 

стрічковий (рис. 10).  

 У разі точкового методу на карті позначають місця  відбору проб, а індексами 

– шліхові мінерали. Такі карти мало наочні, бо не відображають кількісної характе-

ристики шліхових мінералів.  

 На кружкових картах на місці відбору шліхової проби ставлять кружечок, ро-

зміри якого пропорційні до розміру проби; кружечки поділяють на сектори, кіль-

кість і розміри яких залежать від кількості та вмісту окремих мінералів, які склада-

ють шліхову пробу. Кожному мінералу відповідає умовний колір. Такі карти наочні, 

проье кружечки перевантажують карту, якщо вона дрібного масштабу.  

 
Рис.  9.  Кружкова шліхова карта, за А.Скропишевим: 

1 – багато мінералу; 2 – середня кількість мінералу; 3 – мало мінералу; 4 – золото; 5 – ка-

ситерит; 6 – шеєліт; 7 – шліхових мінералів нема; 8 – місце відбирання проби. 



 89 

  

 
Рис. 10 .  Стрічкова шліхова карта: 1 – номер і місце відбору шліхової проби; 2 – 

золото; 3 –  каситерит; 4 – шеєліт. 

Виразніша стрічкова карта, яку складають так: у місцях відбору проб пропор-

ційно до кількості виявленого мінералу відкладають лінії, перпендикулярні до на-

пряму течії річки, потім ці лінії з’єднують, унаслідок чого утворюються стрічки, за 

шириною яких можна визначити зміну вмісту корисного мінералу за течією річки 

або за напрямом опробування.  

 На шліхові карти для більшої наочності, окрім результатів опробування, нано-

сять головні геологічні передумови й ознаки.  

 Аналіз шліхового матеріалу дає змогу виявити розсипні та корінні родовища, 

з’ясувати можливий формаційний тип корінного родовища й існування на площі пе-

вних геологічних комплексів, які не були зафіксовані під час геологічного знімання.  

 Шліховим методом відкрито велику кількість родовищ золота, платини, алма-

зів, вольфраму, ртуті, рідкісних земель, дорогоцінного каміння, хрому та ін.  
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5.3. Геохімічні методи розшуків, або методи вивчення геохімічних 

ореолів розсіювання 

 У підґрунті сучасних геохімічних методів розшуків родовищ є дослідження 

геохімічного поля і його локальних аномалій, які формувалися під впливом різних 

гіпергенних процесів і в різних середовищах зони гіпергенезу. Відповідно до цього 

серед геохімічних методів розшуків виділяють літохімічний, гідрохімічний, атмохі-

мічний і біогеохімічний методи.  

 Літохімічним методом досліджують хімічний склад гірських порід, продуктів 

їхнього руйнування і ґрунтів, гідрохімічним – склад природних поверхневих і підзе-

мних вод. У разі застосування атмохімічного методу досліджують газовий склад пі-

дземного і приземного повітря, у разі біогеохімічного – вивчають хімічний склад 

живої речовини та її залишків.  

 Результатом застосування названих методів є виявлення локальних ділянок-

аномалій, які мають підвищені, порівняно з геохімічним фоном вмісти хімічних 

елементів і можуть бути літохімічними, гідрохімічними, атмохімічними чи біогео-

хімічними.  

 Усі ці методи розшуків застосовують у масштабах, які послідовно зростають 

від регіональних (на великих площах) до розшуково-розвідувальних (на локальних 

ділянках). Щільність відбору проб у цьому разі може коливатися у великих межах – 

від однієї проби на 100–250 км
2
 до тисячі і більше проб на 1 км

2
.  

Літохімічні методи розшуків 

 Ці методи ґрунтуються на вивчені первинних і вторинних ореолів “розсіюван-

ня” хімічних елементів у гірських породах і є найпоширенішими сьогодні. Їхня суть 

полягає в систематичному опробуванні порід і пухких відкладів для визначення вмі-

стів у них певних хімічних елементів і з’ясуванні характеру та форми ореолів і по-

токів розсіювання цих елементів.  

 Розшуки за первинними ореолами ґрунтуються на систематичному опробуван-

ні корінних порід, що дає змогу оцінювати потенційну рудоносність за особливос-

тями хімічного складу комплексів порід у досліджуваному районі та виявляти нові 
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рудні тіла, у тому числі й ті, що не виходять на денну поверхню і поховані на певній 

глибині у товщі корінних порід.  

 Ефективність цього методу залежить від відслоненості району, наявності по-

зитивних магматичних і структурних передумов вірогідного очікування родовищ 

певного типу й економічних можливостей для проведення достатнього обсягу гір-

ничо-бурових робіт. Вона значно зростає, якщо літохімічні розшуки поєднуються з 

комплексом геофізичних і термобарогеохімічних досліджень.  

Залежно від масштабу робіт розшуки за первинними ореолами можна розділи-

ти на регіональні та розшуково-розвідувальні. В першому випадку їх частіше прово-

дять одночасно з геолого-геофізичними зніманнями масштабу 1:200 000–1:50 000, 

вони розраховані на отримання інформації про геохімічну спеціалізацію магматич-

них комплексів, потенційну рудоносність вивержених порід і стратифікованих товщ. 

Для виявлення родовищ корисних копалин за первинними ореолами розшуки реко-

мендують проводити в масштабах 1:25 000–1:5 000, а для детальної оцінки перспек-

тив розвитку зруденіння з глибиною і на флангах роботи ведуть, зазвичай, у масш-

табі 1: 5 000 – 1: 2 000.  

 У ході розшуків за первинними ореолами опробування ведуть по профілях, які 

орієнтовані навхрест простяганню очікуваних рудних зон або по лініях геологічних 

маршрутів. Рекомендована сітка опробування наведена в табл. 7.  

 Таблиця 7  

Рекомендована сітка відбору проб за первинними ореолами 

Масштаб розшу-

ків 

Відстань, м  Кількість точок 

відбору проб на 1 

км
2
 

між профілями 
між точками від-

бору 

1:50 000 500 50–20 40–100 

1:25 000 250 20–10 80–400 

1:10 000 100 20–10 500–1 000 

1:5 000 50 25–10 800–2 000 

1:2 000 25 5–10 4 000–8 000 

 

 Проби, згідно з інструкцією з геохімічних розшуків, відбирають з корінних 

порід методом “пунктирної” борозни шляхом точкової відбійки п’яти–шести дріб-
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них уламків (відколків) незітріої породи розміром 3 – 4 см
2
 приблизно через однако-

ву відстань (0,5–2,0 м). Ці уламки об’єднують у загальну пробу масою 150–200 г. 

Довжину “пунктирної” борозни беруть з таким розрахунком, щоб можливий пер-

винний ореол був схарактеризований мінімум двома–трьома пробами. Звичайно до-

вжина проби коливається від 1 до 5 м. Відібрані проби роздроблюють до 0,1 мм, 

скорочують і розділяють на дві частини. Матеріал однієї частини додатково розти-

рають до стану пудри й відправляють на аналіз, другу частину проби залишають як 

дублікат.  

 Водночас поширений спосіб відбору кернових геохімічних проб за допомогою 

“пунктирної” борозни С.Григорян (1987) рекомендує замінити відбором суцільної 

геохімічної борозневої проби гранично малого перерізу (з використанням дискового 

алмазного пробовідбірника). За його даними “пунктирні” геохімічні проби система-

тично підвищують вміст хімічних елементів. Особливо чітко ці підвищення виявля-

ються в разі малих діаметрів кернових проб і, відповідно, невеликої кількості част-

кових проб.   

 У випвадку дрібномасштабних розшуків визначають вміст 36–40 хімічних 

елементів, а інколи й більше. У разі детальніших розшуків, коли загальні геохімічні 

умови вже виявлені й відомі головні очікувані корисні копалини, кількість елементів 

зменшують до 10–15.  

 Для визначення вмістів елементів застосовують різні методи аналізу: спектра-

льний, атомно-абсорбційний, колориметричний, краплинний, люмінесцентний та ін. 

Найпоширенішим, оперативним і дешевим є спектральний аналіз, який поділяють на 

напівкількісний (наближено-кількісний) і кількісний. У разі масових аналізів часті-

ше використовують високопродуктивний наближено-кількісний аналіз. Для його 

проведення потрібна наважка масою приблизно 1 г рідини.  

 Розшуки за вторинними ореолами розсіювання полягають у виявленні й оцінці 

ділянок з підвищенними щодо фону концентраціями елементів у пухких відкладах і 

ґрунтах. Зазвичай, їх проводять по відкритих, рідше по похованих залишкових орео-

лах розсіювання, які є найефективнішими під час наземних розшуків у рудних райо-

нах.  
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 Техніка відбору проб у ході вивчення вторинних літохімічних ореолів зво-

диться до опробування площі за правильною сіткою прямолінійних профілів і піке-

тів, рідше – за лініями визначених маршрутів. Залежно від масштабів розшуків ре-

комендують таку приблизну щільність сітки літохімічного опробування (табл. 8).  

Таблиця 8 

Щільність сітки геологічного опробування вторинних ореолів 

Масштаб розшу-

ків 

Відстань, м 

Кількість проб на 

1 км
2
 

між профілями 

або маршрутами 

між точками на 

профілях або ма-

ршрутах 

1:200 000 2 000 100–200 2–5 

1:100 000 1 000 100–50 10–20 

1:50 000 500 50 40 

1:25 000 250 50–40 80–100 

1:10 000 100 25–20 400–500 

1:5 000 50 20–10  1 000–2 000 

1:2 000 25 10 4 000 

1:1 000 10 5 20 000 

Властиво, літохімічні розшуки з виявлення родовищ і рудних полів проводять 

у масштабах 1:50 000–1:10 000 після отримання позитивних результатів дрібномас-

штабних геохімічних досліджень. Детальніші розшуки орієнтовані на виявлення й 

оконтурювання ореолів розсіювання окремих рудних тіл і зон.  

Опробуванню підлягає піщано-глиниста фракція (1 мм) пухких відкладів. Зде-

більшого під час вивчення вторинних ореолів розсіювання проби відбирають з вер-

хнього шару елювіально-делювіальних відкладів за умови, що його потужність не 

перевищує декількох метрів. За наявності потужних наносів (інколи до десятків ме-

трів) ореоли розсіювання можуть бути розташовані на значній глибині й пов’язані з 

похованими рудними тілами. Розшуки й оцінка таких родовищ за вторинними за-

лишковими ореолами розсіювання проводять методом глибинних геохімічних роз-

шуків. Проби в таких випадках відбирають з керна бурових свердловин. Опробуван-
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ня ведуть безперервно, у міру проходження пухких відкладів, з обов’язковим відбо-

ром окремих проб з плотика кори звітрювання і незмінних корінних порід.  

Ефективність розшуків значно визначена глибиною відбору проб, оскільки від 

неї залежить вірогідність отриманної інформації. В практиці геохімічних розшуків 

найсприятливіший для відбору проб рівень вторинного ореолу отримав назву “пред-

ставницький горизонт для опробування”. Це найнаближеніший до поверхні гори-

зонт максимального площинного розвитку вторинних ореолів розсіювання, досяг-

нення якого розшуковим знаряддям забезпечує надійне виявлення геохімічних оре-

олів.  

Глибини представницьких горизонтів залежать як від генетичних типів пухких 

покладів, так і від ландшафтно-географічних умов досліджуваної площі. Зокрема, в 

умовах акумулятивних рівнин з потужним чохлом осадових товщ під час розшуків 

за похованими залишковими ореолами розсіювання глибина представницького го-

ризонту збігається з глибиною покрівлі давньої кори звітрювання. Здебільшого, як 

зазначено вище, у ході вивчення вторинних ореолів розсіювання проби відбирають з 

верхнього шару елювіально-делювіальних відкладів.  

У сухих і засушливих районах з лужною реакцією ґгрунтів рекомендовані 

глибини відбору проб становлять 0,1–0,2 м. У лісових заболочених районах з кис-

лими підзолистимии ґрунтами глибина залягання представницьких горизонтів – 0.4–

1.5 м.  

Маса проб змінюється від 50 до 200 г, з елювіально-делювіальних відкладів 

проби відбирають за допомогою лопати або легкого двостороннього кайла з ґрунту 

або гірничих виробок легкого типу. Для відбору проб з похованих ореолів прохо-

дять свердловини колонкового, шнекового буріння і буріння з гідравлічним транс-

портуванням керна.  

Відібрані проби з вторинних ореолів розсіювання просушують і просіюють 

через сито 1,0–0.5 мм. Дрібну фракцію масою 15–20 г відправляють в спектральну 

лабораторію, де її піддають додатковому стиранню до стану пудри (150–200 маш) та 

спектральному напівкількісному аналізу на вміст елементів-індикаторів зруденіння. 

Перелік хімічних елементів, які повинні бути виявлені в разі такого аналізу, зале-
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жить від геолого-геохімічних особливостей площі та стадії розшуків і може сягати 

30 елементів.  

Окрему групу вторинних ореолів розсіювання становлять потоки розсіювання 

– ділянки підвищеного вмісту рудних компонентів, які утворюються на шляхах вод-

ного стікання від зони звітрювання до області осадонагромадження. Рудні компоне-

нти потрапляють у потік розсіювання зі зруйнованого рудного тіла, його первинного 

або вторинного ореолів, утворюючи лінійно витягнуту область з різким перевищен-

ням довжини над шириною. Такою областю є постійна або тимчасова гідромережа, 

в алювіальних відкладах якої й формуються потоки розсіювання, що тяжіють до му-

листо-глинистих фацій (донні відклади). Вміст металів у потоці розсіювання найча-

стіше є проміжним між його вмістом в ореолі розсіювання і значенням місцевого ге-

охімічного фону. Вивчення таких ореолів розсіювання вирізняють у самостійний 

метод – розшуки за потоками розсіювання в донних відкладах. Цей метод належить 

до основних методів геохімічних розшуків рудних родовищ в активно денудованих 

гірських складчастих районах та в районах гумідної зони зі згладженими формами 

рельєфу, зазвичай, його реалізують на стадіях регіональних робіт у комплексі з гео-

лого-геофізичними зніманнями.  

У гірських складчастих районах розшуки за потоками розсіювання доцільно 

поєднувати зі шліховим, а в районах зі згладженим рельєфом – з гідрохімічним ме-

тодом. Оскільки застосування цього методу може ґрунтуватися на невеликій кілько-

сті проб (1 проба на 1 км
2
) і, відповідно, мати найменші витрати, то він найліпше ві-

дповідає завданням прискореного опошукування великих гірських районів. Однак 

треба пам’ятати, що цей метод ефективний тільки для хімічних елементів, які добре 

мігрують у водному середовищі, а це, передусім, цинк, свинець, мідь, молібден, 

уран, інколи сурма, арсен, нікель.  

Потоки розсіювання також можуть бути відкритими і закритими. Найважли-

віше розшукове значення мають відкриті, які поширені в сучасній гідромережі гір-

ських районів.  

Розшуки по потоках розсіювання можна проводити в дрібномасштабному ва-

ріанті, проте найефективнішими є регіональні розшукові знімання в масштабах 

1:200 000–1:50 000 з сіткою відбору проб, відповідно, 2,0×0,5 км і 500×250 м з кіль-
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кістю проб від однієї до восьми. Щільність маршрутів і довжина кроку залежать від 

масштабу знімання і ступеня розгалуження гідромережі. Опробування проводять по 

всій гідросистемі від гирла річок, уздовж русел усіх бокових приток до вершин ма-

лих струмків і сухих русел. У пробу масою 50–100 г беруть мулисто-глинисту або 

піщано-глинисту фракцію алювіальних чи пролювіальних відкладів з поверхні або з 

глибини до 60 см. Широкі заболочені долини з нечітко виявленим руслом опробо-

вують двома паралельними маршрутами з одночасним опробуванням усіх бокових 

притоків і конусів винесення .  

Результати літохімічних розшуків по первинних і вторинних ореолах можна 

представити у вигляді   г р а ф і к і в   і   к а р т. У ході маршрутних літохімічних ро-

зшуків складають графіки, які звичайно будують за результатами аналізів проб, ві-

дібраних по геохімічних профілях, у разі площинних – у вигляді геохімічних карт 

ізоконцентрацій вмістів. Тобто для кожного елемента рекомендують складати окре-

мі поелементні карти, а вже потім будувати одну узагальнену карту, на якій виявлені 

аномалії різних елементів об’єднують в аномальні зони.  

Узагальнення й інтерпретація результатів літохімічного опробування полягає 

в нанесенні ізоліній вмістів елементів-індикаторів зруденіння на геологічні карти з 

подальшим аналізом усіх геолого-геохімічних і геофізичних матеріалів для вияв-

лення просторового положення родовища, що спричинило вторинний ореол.  

Під час перевірки виявлених аномалій рудного тіла гірничими виробками або 

свердловинами треба враховувати, що в умовах рівнинного рельєфу рудне тіло зви-

чайно перебуває в контурі ореолу розсіювання й інколи його форма в плані прибли-

зно збігається з контуром ореолу. На схилах гір і пагорбів ореоли розсіювання змі-

щуються по схилах, а саме рудне тіло в такому випадку може бути або вище по схи-

лу, або за межами ореолу розсіювання.  

Гідрохімічні методи 

Гідрохімічні методи – це методи розшуків корисних копалин за виявленими 

водними ореолами розсіювання, що утворюються внаслідок звітрювання родовищ. 

Підвищені концентрації водних ореолів представлені хімічними елементами, які до-

бре мігрують у водному середовищі. Це, здебільшого, свинець, цинк, нікель, ко-

бальт, молібден, арсен, сурма, уран та ін.  
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Сучасний рівень розвитку цих методів дає змогу використовувати їх у широ-

кому діапазоні природних умов під час розшуків як відкритих, так і похованих ро-

довищ. Найбільша результативність цих методів виявляється, якщо їх застосовувати 

у сильно розчленованих високо-середньогірських районах, де є  численні водні дже-

рела з невисокою загальною мінералізацією і високим окиснювальним потенціалом 

вод, що допомагає фіксувати глибокі, до декількох сотень метрів від поверхні, гід-

рохімічні аномалії. Належні результати отримано в разі застосування цього методу 

на платформах, у випадку можливого залягання рудних тіл нижче місцевих базисів 

ерозії, а також за наявності потужних наносів і на площах, перекритих здалеку при-

несеними відкладами, у лісистих, заболочених і важкодоступних гірських районах.  

Найсприятливішими об’єктами гідрохімічних розшуків є родовища калійних 

солей, мінеральних джерел, зокрема промислових йодо-бромних вод і родовищ бо-

ратів.  

Серед рудних родовищ найсприятливішими об’єктами є сульфідні, здебільшо-

го колчеданово-поліметалеві й багаті на дисульфіди мідно-колчеданові родовища, 

руди яких під час окиснення утворюють сульфати, розчинність яких значно вища, 

ніж розчинність сульфідів. Широко цей метод використовують також у ході розшу-

ків радіоактивних руд.  

Характерною особливістю гідрохімічних аномалій (порівняно з літохімічни-

ми) є рівномірний розподіл елементів-індикаторів у межах аномальних полів, а та-

кож збереження аномальних вмістів рудних елементів у водах на відстанях до 1 км і 

більше від родовищ. Завдяки цьому кожна окремо відібрана проба достатньо надій-

но характеризує значну площу, що дає змогу відбирати невелику кількість проб. Це 

особливо важливо в ході проведення дрібномасштабних розшуків (1:200 000–1:100 

000), коли одна проба може характеризувати площу 4–10 км
2
 . З поверхневих водо-

токів проби відбирають через 0,5–1,0 км. Зі збільшенням масштабу розшуків до 1:50 

000 одна проба припадає в середньому на 1 км
2
, а в разі опробування відкритих во-

дотоків –  відбирають через 100–200 м.  

Ефективність гідрохімічного опробування безпосередньо залежить від кілько-

сті наявних  водопроявів. Тому об’єктами відбору водних проб можуть бути приро-

дні й штучні джерела підземних вод, колодязі, поверхневі води (річки, струмки, озе-



 98 

ра, ставки, болота, водоймища). Найрезультативнішим є опробування джерел, що 

витікають з корінних порід. У цьому разі особливу увагу приділяють водним джере-

лам, які приурочені до тектонічних порушень, зон змінених порід, ділянок з тими 

або іншими ознаками зруденіння, геофізичних аномалій та ін. У болотах проби від-

бирають переважно у місцях виходу підземних вод.  

У разі опробування відкритих водотоків та водоймищ проби відбирають біля 

берега з придонного шару.  

Під час  відбору водних проб  в усіх випадках рекомендують заміряти темпе-

ратуру води та повітря, описувати геологічні та гідрогеологічні умови опробуваного 

джерела або водоносного горизонту – склад порід, тип підземних вод, область жив-

лення джерела та ін.  

Об’єм проби залежить від розміру сухого залишку води і коливається від 0,1 

до 1,0 л. Проби відбирають у скляні або пластмасові пляшки. Аналізують їх як у 

польових умовах, на базі партії, так і в стаціонарних лабораторіях.  

У польових умовах за допомогою переносних портативних похідних лабора-

торій визначають вміст S
2-

, Cl
-
, HCO

-
3, суму металів (Pb, Zn, Cu) і значення рН, а та-

кож за допомогою солеміра орієнтовано з’ясовують загальну мінералізацію води.  

У стаціонарних лабораторіях виконують додатковий загальний хімічний ана-

ліз води, контрольні визначення, а також полярографічний і спектральний аналізи.  

За результатами гідрохімічних спостережень і аналізів вод складають спеціа-

лізовані карти і розрізи з геометризацією ореолів підвищених концентрацій елемен-

тів зруденіння в підземних водах, уважаючи аномальними такі вмісти, які у два–три 

рази перевищують значення фону.  

Практика застосування гідрохімічного методу підтвердила його результатив-

ність для розшуків галоїдних і сульфідних родовищ. Особливо зростає його ефекти-

вність у разі застосування в комплексі з іншими методами, у тому числі геохімічни-

ми. Водночас, посідаючи друге місце в загальній системі геохімічних розшуків, цей 

метод відрізняється від літохімічного більшою складністю, що виявляється у силь-

ній мінливості вмістів хімічних елементів у часі й просторі. Такі коливання вмістів у 

воді зумовлені багатьма чинниками: кількістю і тривалістю випадання осадів, порою 

року, рівнем ґрунтових вод, інтенсивністю процесів окиснення, активністю водооб-
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міну та ін. Окрім того, застосування гідрохімічного методу часто обмежене малою 

кількістю водопроявів та слабким обводненням порід на площі.  

 

Атмохімічні (газові) методи 

Підґрунтям атмохімічних методів розшуків є дослідження складу газових 

компонентів, які містяться в атмосфері, ґрунтах, воді, підґрунтовому повітрі гірсь-

ких порід над тілами корисних копалин. З’ясовано, що міграція хімічних елементів у 

газовій фазі відбувається як у період формування родовищ, так і опісля, зокрема у 

процесі їхнього руйнування, що й призводить до утворення газових ореолів над ро-

довищами. Незважаючи на те, що за участі газової фази утворюється багато рудних 

родовищ, газові методи для їхніх розшуків обмежені, оскільки характерні для біль-

шості таких родовищ елементи наявні, зазвичай, у формі твердих мінералів. Тому 

атмохімічні розшуки ефективні для знаходження тільки таких об’єктів, які або самі 

представлені газами, або генерують ці гази внаслідок тих чи інших процесів.  

Зазвичай, в атмохімічних ореолах розсіювання беруть участь багатокомпонен-

тні газові суміші, з яких під час розшуків враховують тільки деякі з них. Це концен-

трації вуглекислого газу, вуглеводнів, водню, сірководню, сірчистого газу, кисню, 

гелію, радону, парів ртуті, наявність яких у підґрунтовому повітрі може слугувати 

ознакою родовищ різних корисних копалин. Наприклад, найпоширенішим газовим 

компонентом, тісно пов’язаним з процесами рудоутворення, є вуглекислий газ. Се-

ред вуглеводнів найбільше значення в ході вивчення газових ореолів має метан, про 

наявність радіоактивних руд свідчать радіоактивні ізотопи – радон, гелій, торон. 

Переважно атмохімічні методи використовують під час розшуків покладів на-

фти і газу, радіоактивних руд і, частково, у ході розшуків похованих рудних родо-

вищ у закритих районах з потужним чохлом осадових порід (понад 10 м). Нині для 

виявлення подібих родовищ застосовують такі самостійні методи: розшуки за газо-

вими компонентами в підґрунтовому повітрі та газортутне знімання за парами ртуті. 

Третій, самостійний атмохімічний метод за водно-гелієвими ореолами має обмежене 

розшукове значення. Його застосовують як геохімічний метод картування великих 

блоків земної кори в разі вивчення їхньої глибинної будови, глибинних розломів і 

використовують у дрібномасштабних варіантах (1:2 500 000–1:1 000 000).  
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За розшуковим призначенням атмохімічні методи мають подвійний характер, 

який аиявляється в тому, що один і той же метод може бути прямим або побічним. 

Газортутне знімання належить до побічних, непрямих методів розшуків, однак сто-

совно розшуків власне ртутних родовищ воно набуває значення прямого.  

Найліпше розроблена методика знімання за газовими ореолами у підґрунто-

вому повітрі в ході розшуків нафтових і газових родовищ (газовий метод) і радіоак-

тивних руд (еманаційне знімання). Оскільки еманаційне знімання є  складовою час-

тиною радіометричних методів розшуків радіоактивних руд, то в деяких підручни-

ках воно розглянуте як суттєво геофізичний метод або винесене в окремий самос-

тійний розділ.  

Газове знімання є прямим методом розшуків покладів нафти і газу, його про-

водять, зазвичай, на перспективних площах, виявлених під час геологічного зніман-

ня і геофізичних досліджень. На рекомендованій площі розбивають прямокутну ро-

зшукову сітку, розміри якої залежать від геологічної будови площі й масштабу ро-

біт. Найчастіше вона відповідає масштабам 1:25 000–1:50 000.  

Проби підґрунтового повітря відбирають з неглибоких свердловин (1,5–2,0 м), 

пробурених мотобуром або самохідним буровим агрегатом, спеціальним газовідбір-

ником. У разі детальних досліджень глибина відбору проб золстає до 20–25 м, оскі-

льки з глибиною вміст вуглеводнів над нафтогазовими покладами помітно збільшу-

ється. Тому останнім часом рекомендована глибина відбору проб збільшилась до 

100 м і більше. Крок відбору – приблизно 2,5 м. 

Відібрані проби аналізують на вміст вуглеводнів і результати опробування на-

носять на геологічну карту; так визначають площі з підвищеними концентраціями 

метану і його важких гомологів – етану, бутану, пропану.  

У разі дуже глибокого залягання покладів нафти, слабкого розвитку тріщину-

ватості порід, наявності активних сульфатних вод газові ореоли можуть не досягну-

ти поверхні землі. Тому приповерхневе газове знімання звичайно мало ефективне в 

районах, де спостерігають зазначені умови.  

Еманаційне знімання є другим напрямом використання газових ореолів для 

розшуків родовищ корисних копалин. В основі цього атмохімічного методу є аналіз 

газових ореолів радіоактивних елементів. Наприклад, продуктами розпаду родини 
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урану є радіоактивні гази – радон, торій, гелій. Ці ізотопи відрізняються швидкістю 

розпаду. Звичайно в ході еманаційного знімання визначають вміст радону, оскільки 

період його напіврозпаду становить чотири доби, що недостатньо для переміщення 

цього газу на далеку відстань. Тому наявність радону серед підрунтових газів або в 

підземних водах свідчить про наявність поблизу родовищ радіоактивних руд.  

Для цього методу характерна порівняно невелика глибинність, що становить 

перші десятки метрів. Більшу глибинність має радіогідрогеологічний метод розшу-

ків. Він заснований на вивченні стабільного індикатора радіоактивного розпаду ура-

ну: торію-гелію. У цьому разі опробовують як води, так і підґрунтове повітря. Гелій 

легко мігрує з яких завгодно глибин від рудного тіла до поверхні й практично не гу-

биться під час транспортування, чим вигідно відрізняється від розглянутих вище не-

стійких радіоактивних еманацій.  

Суттєвим недоліком цього методу є складність інтерпретації виявлених ано-

малій. Це пов’язано з утворенням гелійєих аномалій не тільки над покладами радіо-

активних руд, а й над будь-якими комплексами вивержених порід, у яких містяться 

підвищені розсіяні концентрації урану, торію і радію. Тому у відповідних геологіч-

них умовах гелієва аномалія може бути не пов’язана з концентраціями радіоактив-

них руд; для її діагностування потрібна допомога інших геохімічних критеріїв, зок-

рема еманаційних.  

Обидва методи – еманаційний і радіогідрогеологічний – використовують на 

різних етапах розшукових робіт. У разі дрібномасштабних розшукових робіт (1:200 

000–1:100 000) проби відбирають по маршруту на відстані 1–2 км з кроком відбору-

проб через 100–200 м. 

У разі розшуків масштабів 1:50 000, 1:25 000, 1:10 000 відстань між маршру-

тами та місцями відбору проб відповідно, зменшується. У цьому випадку аномальні 

концентрації радіоактивних елементів можуть з’являтися не тільки над радіоактив-

ними рудами в корінному заляганні, а й над їхніми ореолами розсіювання.  

У деяких випадках еманаційний метод використовують і для розшуків інших 

корисних копалин, у складі яких є (навіть у невеликій кількості) радіоактивні міне-

рали.  
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Газортутне знімання належить до побічного методу розшуків здебільшого 

похованих рудних родовищ, однак стосовно розшуків власне ртутних родовищ цей 

метод набуває значення прямого. В підґрунті методу є вивчення вторинних газових 

ореолів, де прямий або побічний індикатор – ртуть, що й зумовило назву цього ме-

тоду.  

Концентрації ртуті в газовому ореолі спостерігають як над ртутними родови-

щами, так і над родовищами тих корисних компонентів, у яких ртуть є супутником 

головних рудних компонентів. Особливо такі ореоли характерні для суттєво сульфі-

дних родовищ. Це, а також висока леткість і сталість ртуті в гіпергенних умовах за-

безпечує високу ефективність методу під час розшуків на закритих територіях. При-

клад результатів газортутного знімання над похованим золоторудним родовищем 

показаний на рис. 11.  

 
Рис. 11. Порівняльні результати газортутного та літохімічного зні-

мання над похованим золоторудним родовищем в Узбекистані, 

 за В.Фурсовим: 

1 – лесові суглинки; 2 – андезито-дацитові порфірити; 3 – дайки 

діабазових порфіритів; 4 – кварц-сульфідні золоторудні тіла (бляклі 

руди, пірит, халькопірит); 5 – глина і брекчії; 6 – тектонічні пору-

шення; 7 – вміст ртуті у пухких відкладах, %; 8 – пари ртуті. 
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Відбір проб підґрунтового повітря та іхній аналіз виконують зі свердловин 

глибиною 0,4–0,7 м за допомогою cпеціальних газоаналізаторів, які дають змогу ви-

значати концентрації ртуті впродовж кількох хвилин. У разі обводнення пухких від-

кладів опробовують атмосферне повітря на висоті до 1,5 м.  

Глибинність газортутного методу під час розшуків колчеданних і поліметале-

вих родовищ сягає 300 м, ртутних і сурм’яних – 400 м. Раціональний масштаб роз-

шуків – 1:50 000, щільність сітки спостережень –500×50 м.  

Результати аналізів зображають у вигляді графіків і карт вмістів ртуті; за хара-

ктерними профілями будують геологічні розрізи з графіками концентрацій.  

Як зазначено вище, рудні поклади супроводжуються своєрідною багатоком-

понентною газовою атмосферою, яка успадковує газовий склад родовищ. Наявність 

газових компонентів у рудних тілах доведена численними дослідженнями газово-

рідинних включень у мінералах. Деякі з них мають практичний інтерес у разі роз-

шуків рудних родовищ – це, здебільшого, такі елементи та їхні сполуки: CO2, CH4, 

He, H2, Co, H2S, O2.  

Зокрема, дослідженнями на мідно-молібденових і поліметалевих родовищах 

Середньої Азії та Казахстану виявлено підвищені концентрації сірководню над руд-

ними покладами, тоді як за межами рудних тіл їх практично гнма. На цих же родо-

вищах спостерігають підвищені концентрації вуглекислого газу, однак тільки над 

розривними порушеннями.  

На золоторудному родовищі Балей (Східне Забайкалля) підвищені концентра-

ції СО2 спостерігали над тектонічними порушеннями, з якими часто бувають 

пов’язані золото-кварцові жили. Аномально підвищені концентрації СО2 і знижені 

О2 в підземному повітрі фіксують над зонами піритизації. Все це свідчить про мож-

ливість використання газових ореолів з підвищеними концентраціями СО2 під час 

розшуків золоторудних родовищ.  

Незважаючи на те, що оптимальні методи розшуків рудних родовищ ще не на-

були поширення, загалом доведену принципову можливість їхнього використання, 

особливо під час розшуків похованих рудних родовищ. Такі розшуки виконують по 

ореолах розсіювання комплексу побічних газів у закритих районах з потужним чох-

лом пухких порід. Раціональними масштабами газознімальних робіт у закритих руд-
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них районах є 1:100 000–1:50 000 по сітці 1 000–500×100 м. Такі дослідження супро-

воджують літохімічним зніманням масштабу 1:50 000 по сітці 500×100м, яке спря-

моване на виявлення накладених літохімічних ореолів розсіювання рудних елемен-

тів.  

Подальший розвиток методики атмохімічних розшуків, пов’язаний з викорис-

танням досконаліших переносних газоаналізаторів, сприятиие поширенню цих ме-

тодів для розшуків рудних родовищ.  

    Біогеохімічні методи  

Давно відомо, що окремі види рослин і характер рослинності може свідчити 

про збагачення ґрунту різними хімічними елементами. Ця незаперечна залежність 

між вмістом хімічних елементів у рослинах та їхнім вмістом у ґрунтах і гірських по-

родах, з яких ці ґрунти утворилися, є основою біогеохімічних методів. Біогеохімічні 

методи поділяютьсяа власне біогеохімічний, або фітогеохімічний, і геоботанічний.  

Перший метод ґрунтується на вивченні вторинних ореолів розсіювання елеме-

нтів-індикаторів руд, що містяться в живих організмах і їхніх залишках (торфі, гу-

мусових горизонтах ґрунтів). Такі ореоли розсіювання отримали назву біогеохімічні 

, їх використовують для розшуків рудних родовищ. Розшуки проводять площинним 

або профільним опробуванням одного або декількох панівних видів рослинності з 

подальшимим спалюванням матеріалу проби в герметичних пічках. Попіл проби 

аналізують спектральними або хімічними методами.  

Масштаб знімання – 1:50 000 і більше. Для отримання наважки попелу 0,2–0,5 

г маса проби може коливатися від 50 до 100 г залежно від об’єкта дослідження – ро-

слини, торфу, пучки трави. Найважливіша інформація міститься в частинах багато-

вікових рослин – корінні, гілках, листках.  

Глибинність біогеохімічного методу становить 15–20 м, за особливих умов –

до 50 м, і залежить від глибини проникнення кореневої системи рослинності.  

Використання цього методу доцільне, коли виявлення вторинних літохімічних 

ореолів і потоків розсіювання ускладнене або неможливе. Ефективність біогеохіміч-

ного методу зростає, якщо його застосовувати в комплексі з іншими геолого-

геофізичними методами, а також на стадії розшуків родовищ корисних копалин у 

пустельних і степових районах, де нема або малопоширені виходи підземних вод, на 
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площах, перекритих болотами, а також там, де потужність пухких відкладів стано-

вить до 40–50 м з фоновим вмістом елементів у літохімічних пробах.  

Результати аналізів на геологічній основі подають у вигляді карт, планів і гра-

фіків.  

Незважаючи на тривалу історію розвитку, біогеохімічний метод не набув ши-

рокого застосування через складність відбору й обробки проб, втрату деяких елеме-

нтів у ході спалювання, залежності результатів аналізів від видів рослинності та їх-

нього віку й пори року.  

Можливості біогеохімічного методу зростають у поєднанні з геоботанічним 

методом, у якому використовують рослинний покрив і його складники як показни-

ки хімічного складу підстильних порід. Тобто геоботанічний метод передбачає гео-

логічне картування і розшуки родовищ за рослинами-індикаторами, які поширені в 

ґрунтах, збагачених певними хімічними елементами, а також за ореолами розвитку 

рослинних асоціацій, що зростають на площах поширення різних типів гірських по-

рід у зонах тектонічних порушень.  

Під рослинами-індикаторами розуміють такі види рослин, які мають яскраво 

виражену і постійну приуроченість до підвищених вмістів певних елементів у їх-

ньому живильному середовищі (ґрунтах і підземних водах).  

Особливістю геоботанічного методу є його візуальність, що дає змогу безпо-

середньо в польових умовах виявляти перспективні рудні площі або проводити гео-

логічне картування, що в сукупності з використанням кольорових аерофотознімків 

різко підвищує інформативність методу.  

Як зазначено вище, серед індикаторів виділяють універсальні та локальні. 

Універсальні індикатори трапляються у всіх кліматичних районах і свідчать про на-

явність якого-небудь елемента в ґрунті. Типовим прикладом універсального індика-

тора є “галмейна флора”: галмейська фіалка (Vola colaminaria) і гальмейский тала-

бан (Theaspi colaminaria), які ростуть на ґрунтах, багатих на цинк.  

Найвідоміші локальні рослини-індикатори, приурочені до певної мінералізації 

і до певних площ. Тому індикатори одного району не можна автоматично переноси-

ти на інший. Наприклад, під час розшуків мідних руд на Алтаї рослиною-

індикатором є кичим Патрена (Gipsophila Patrinii), а в Австралії – рослина 
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Polikarpaea spyrostyles. Кількість відомих рослин-індикаторів уже досить велика і 

далі збільшується.  

До індикаторів належать також рослини, які є показниками близького заляган-

ня підземних вод; особливо широко це використовують під час розшуків води в ра-

йонах пустель і напівпустель.  

У ході розшуків родовищ цим методом треба враховувати й те, що деякі види 

рослин тяжіють і розвиваються на ґрунтах з аномальними вмістами певних хімічних 

елементів, інші рослини на таких ґрунтах або пригнічені, або зовсім не ростуть. Де-

які ґрунти, особливо багаті на шкідливі для рослин елементи, залишаються без рос-

линного покриву. Це спостерігають на ділянках, сильно збагачених бромом, на за-

солонених ґрунтах, над деякими колчедановими і платиновими родовищами.  

Під час геологічного картування для простеження деяких комплексів порід 

використовують визначені факти розвитку рослин-індикаторів не над рудними зо-

нами, а над певними породами. В таких випадках рослини-індикатори є непрямими 

ознаками, тобто свідчать про можливість знаходження в таких породах ділянок з 

концентраціями рудних компонентів.  

Підвищені концентрації тих чи інших елементів у ґрунті можуть спричинити в 

рослин певні морфологічні зміни: змінюється забарвлення квітів і їхні форми, колір 

листя, з’являються гіпертрофовані форми (велетенські або карликові).  

Специфічні зовнішні зміни у рослинах під дією якогось хімічного елемента в 

ботаніці називають тератологічними, звідси й назва розшукового методу – тератоло-

гічний. Тератологічні індикатори є однією з найважливіших ознак у разі викорис-

тання геоботанічного методу розшуків родовищ корисних копалин. Однією з голов-

них переваг цієї ознаки є більша її поширеність і легке виявлення. Поява аномаль-

них форм рослинності відома в районах різноманітних родовищ – рудних, нафтових, 

газових та ін.  

Особливістю геоботанічного методу є його візуальність, яка дає змогу безпо-

середньо в польових умовах виявляти перспективні рудні площі або проводити гео-

логічне картування, що в сукупності з використанням кольорових аерофотознімків 

різко підвищує інформативність методу.  
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5.4. Геофізичні методи розшуків 

Геофізичні методи розшуків ґрунтуються на вивченні фізичних властивостей 

гірських порід і корисних копалин. Їх широко використовують під час розшуків ро-

довищ у районах, перекритих потужним чохлом пухких відкладів, особливо коли 

фізичні властивості корисних копалин відрізняються від властивостей вмісних по-

рід. Результативність розшукових робіт зростає, якщо геофізичні методи застосову-

ють у комплексі з геохімічними методами, зокрема, у ході розшуків похованих ро-

довищ. Однак здебільшого геофізичні дослідження не приводять до прямого вияв-

лення родовища, їх розглядають як допоміжний елемент розшуків головних геолого-

структурних елементів, що контролюють просторове розташування родовищ корис-

них копалин.  

Фізичні основи, технічні засоби, умови використання й інтерпретація резуль-

татів геофізичних методів докладно описані в спеціальних курсах. Нижче стисло 

опишемо деякі особливості використання геофізичних методів для розшуків родо-

вищ корисних копалин, які мають достатньо контрастні фізичні властивості.  

Магнітометричний метод як прямий розшуковий метод використовуєюь у 

повітряному і наземному варіантах для виявлення родовищ, руди яких мають високу 

магнітну сприятливість. За допомогою цього методу впевнено виявляють і оконту-

рюють родовища залізних руд (магнетитових, титано-магнетитових), а в сприятли-

вих умовах його застосовують для прямих розшуків родовищ сульфідних мідно-

нікелевих, хромітових руд. Метод широко використовують під час розшуків бокси-

тів, розсипних родовищ золота, платини й інших, якщо в них спостерігають ферома-

гнітні мінерали.  

Як побічний метод застосовують для виявлення ореолів змінених порід, поро-

джених поліметалевим зруденінням, простеження рудоносних інтрузивних компле-

ксів, зон тектонічних порушень, у межах яких можуть бути різноманітні родовища 

корисних копалин.  

Ефективність магнітометричного методу зростає, якщо його використовують у 

комплексі з електророзвідувальними і гравітаційними методами.  
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Електрометричні методи. Як прямі методи розшуків їхні різні модифікації 

застосовують для виявлення, здебільшого, суцільних і вкраплених сульфідних та 

олов’яних руд. Використання природних і наведених електромагнітних полів, які 

виникають у гірських породах під дією джерел постійного або змінного струму, дає 

змогу виявляти й оконтурювати колчеданові, мідноколчеданові, поліметалеві й гра-

фітові родовища. Такі родовища розшукують методами природного поля, перехід-

них процесів (МПП) і викликаних потенціалів. Останній метод особливо ефектив-

ний під час розшуків як суцільних, так і вкраплених руд.  

Електрометричні методи залучають для виявлення контактів між вивержени-

ми й осадовими породами, визначення потужності наносів пухких відкладів, водо-

носних горизонтів, пегматитових і кварцових жил, зон розломів, малих інтрузій та 

інших геолого-структурних елементів рудних полів і родовищ. У таких випадках їх 

потрібно розглядати як побічні методи.  

Радіометричні методи ґрунтуються на вимірюванні природної радіоактивно-

сті гірських порід і руд. З усіх видів природного радіоактивного випромінювання 

найбільшу проникну здатність мають гамма-промені. Тому гамма-методи, якими 

вивчають радіоактивність об’єктів розшуків, набули найбільшого поширення. Вони 

є провідними під час розшуків родовищ радіоактивних руд урану, радію і торію.  

За умовами застосування радіометричні методи поділяють на аерорадіометри-

чні, наземні (автомобільні й пішохідні) і глибинні (у шпурах і свердловинах).  

Пішохідні гамма-знімання і наземні спектрометричні гамма-спостереження є 

основними видами наземних розшуків радіоактивних руд і рудопроявів. Недоліком 

цих методів є їхня незначна глибинність – не більше декількох метрів.  

Радіометричні методи можна також використовувати як побічні методи роз-

шуків таких корисних копалин, як рідкісноземельні, тантало-ніобієві, літієві, фос-

форитові й інші родовища, які мають у складі домішки радіоактивних елементів.  

У деяких підручниках і посібниках до геофізичних методів зачислено емана-

ційний метод. Є й інший погляд на цей метод, за яким його зачисляють до суто гео-

хімічних методів розшуків. Оскільки ж еманаційний метод ґрунтується на вивченні 

газових продуктів розпаду радіоактивних елементів, то, на наш погляд його можна 

зачислити до атмохімічного методу, що ми і зробимо.  
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Ядерно-фізичні методи ґрунтуються на фіксуванні наведеної радіоактивності, 

яка виникає під дією штучних джерел. Ці методи використовують для прискореного 

аналізу хімічних елементів у різних пробах, визначення фізико-механічних характе-

ристик і складу гірських порід, а також для розшуків корисних копалин. Для розшу-

ків корисних копалин застосовують компактну апаратуру, змонтовану на автомаши-

нах, і ядерно-фізичні каротажні станції. Найпоширенішими в польових умовах є 

прилади, робота яких полягає у використанні рентгено-радіометричних, нейтронно-

активаційних методів і методу ядерного гамма-резонансу.  

Рентгенорадіометричний метод ґрунтується на вимірюванні первинного (аб-

сорбційний варіант) і вторинного (флюоресцентний варіант) рентгенівського випро-

мінювання. В портативному польовому автомобільному і свердловинному варіантах 

його використовують для розшуків родовищ свинцю, цинку, молібдену, сурми, оло-

ва, вольфраму і деяких інших важких елементів у рудах багатого складу.  

Найширше застосовуєть цей метод у флюоресцентному варіанті.  

Нейтронно-активаційний метод у таких самих варіантах використовують для 

розшуків флюоритових, мідно-нікелевих, бокситових, фосфоритових, манґанових і 

деяких інших родовищ.  

Метод ядерного гамма-резонансу застосовують для розшуків родовищ олова, а 

також заліза. Для нього характерна вибіркова чутливість до каситериту і нечутли-

вість до наявності олова в інших мінеральних формах.  

Уважають, що з огляду на експресність аналізів і можливість разового визна-

чення великої кількості елементів, а також удосконалення конструкцій приладів 

ядерно-фізичним методам належить велике майбутнє.  

5.5. Гірничобурові методи розшуків 

Підґрунтям для проведення гіреичобурових розшуків є технічні засоби, за до-

помогою яких проходять гірничі виробки і бурять свердловини. Ці методи застосо-

вують практично на всіх етапах розшуків. Як єдиний засіб перевірки результатів, 

отриманих іншими розшуковими методами, гірничобурові роботи використовують і 

як самостійний метод розшуків корисних копалин. На його застосування в такому 

випадку впливає, здебільшого, відсутність різниці фізичних властивостей вмісних 

порід і руд, виразних геохімічних аномалій, а також широкий розвиток потужного 
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чохла четвертинних відкладів. Особливо важлива роль гірничобурових робіт під час 

розшуків “сліпих” рудних тіл.  

Найширше на ранніх етапах розшуків родовищ, передусім для шліхового, гео-

хімічного опробування та розкриття виходів рудних тіл використовують поверхневі 

гірничі виробки. У разі малої потужності (до 3 м) чохла пухких відкладів або гори-

зонтального рельєфу і крутоспадних рудних тіл застосовують канави, закопки, роз-

чистки і неглибокі шурфи або свердловини. За тих же умов, проте у випадку полого-

го залягання рудних покладів для простеження цих покладів доцільна проходка шу-

рфів і неглибоких свердловин з виходомх із зони звітрювання. Зі  зростанням поту-

жності перекривних порід використовують шурфи або свердловини, здебільшого 

рекомендують проходку бурових свердловин. У разі горизонтального або пологого 

залягання (кут падіння – до 45
о
) рудних покладів і верств порід проходять вертика-

льні свердловини, за крутого (кут падіння > 45
о
) – похилі.  

Зі збільшенням обсягів деталізації розшуків, що виникає у випадку переходу 

до оцінювальних робіт, глибина гірничих виробок і свердловин зростає. Серед них 

з’являються глибокі шурфи, значно рідше – шахти.  

Зростає також роль гірничо-бурових робіт під час розшуків на територіях з по-

ганою оголеністю, за великої потужності наносів. Особливо збільшуються обсяги 

бурових робіт у ході розшуків так званих сліпих родовищ, які не мають виходу на 

денну поверхню. Ці родовища можуть бути перекриті або чохлом пухких відкладів, 

або товщею корінних порід дочетвертинного віку, що потребує широкого застосу-

вання геофізичних і геохімічних методів, які обов’язково супроводжують певним 

обсягом бурових робіт. За допомогою бурових робіт перевіряють геологічні дані, 

геофізичні аномалії та виявляють первинні геохімічні і вторинні поховані ореоли 

розсіювання. На таких площах рекомендують розбурювання території по розшуко-

вих лініях (профілях) або по рівномірних розшукових сітках. Розміри розшукових 

сіток враховують не тільки параметри очікуваних геохімічних аномалій, а й потуж-

ність перекривних відкладів зі збереженням зростання щільності картувальних і ро-

зшукових свердловин з виявленням і деталізацією перспективних площ.  

Зазвичай, систематичному розбурюванню площі під час розшуків “сліпих” по-

кладів корисних копалин передує комплекс геологопрогнозних досліджень, які охо-
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плюють результати аналізу всіх відомих геолого-геофізичних, геохімічних і метало-

генічних даних. Якщо об’єктом розшуків є складні й дрібні родовища таких видів 

корисних копалин, як оптичні мінерали, дорогоцінне каміння, рідкіснометалеві гніз-

да і золотоносні жили, то для їхнього виявлення потрібна проходка підземних гірсь-

ких виробок (глибокі шурфи, штольні, шахтні стовбури).  

Проходку поверхневих гірничих виробок проводять ручним, механізованим 

або буровибуховими способами. У разі механізованого способу широко застосову-

ють бульдозери, екскаватори, скреперні установки. Під час проходження підземних 

виробок використовують механізовані буровибухові роботи, відбійні молотки, шур-

фопрохідницькі комплекси.  

Буріння свердловин відбувається за допомогою мотобурів, самохідних колон-

кових і шнекових агрегатів, інколи – ударно-канатних. Усі ці технічні засоби, їхня 

будова і технологічні режими роботи детально розглядають у курсі “Техніка розвід-

ки”. Зазначимо лише, що на вибір технічних засобів впливають як конкретні умови 

проведення розшукових робіт, так і їхня економічна доцільність. Тобто у разі вибо-

ру оптимального комплексу гірничих або бурових робіт перевагу надають таким те-

хнічним засобам, які в максимально стислий період з найменшими затратами і висо-

кою вірогідністю результатів забезпечать проведення розшуків на конкретні види 

корисних копалин.  

Під час розшуків проводять систематичне опробування гірських порід, пухких 

відкладів і проявів корисної мінералізаціїї для вивчення їхнього мінерального і хімі-

чного складу. Як уже наголошено, у ході розшуків широко застосовують шліхове і 

геохімічне опробування. У рвзі використання гірничобурових методів опробуванню 

підлягають усі розшукові свердловини і гірничі виробки, а також розвали, уламки і 

природні виходи порід з проявами корисної мінералізації для з’ясування її якісних 

характеристик. Для цього виконують штуфне і борозенне опробування, а також ви-

користовують деякі ядерно-геофізичні методи, що ґрунтуються на вимірюванні при-

родної радіоактивності наведених гамма-нейтронних полів.  

Методика проведення цих видів опробування детально розглянута в розділі 

13. “Випробовування”.  

Питання для самоконтролю 
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1. На які групи поділяють методи розшуків залежно від особливостей руд і типів 

родовищ корисних копалин?  

2. Геолого-мінералогічні методи розшуків і їхні головні особливості.  

3. Суть шліхового методу розшуків і його ефективність для різних видів корис-

них копалин. Що таке шліх? 

4. З яких операцій складається шліховий метод? Навести найсприятливіші місця 

для відбору шліхових проб.  

5. Щільність шліхової сітки відбору проб залежно від масштабу розшуків і пока-

зна маса шліхової проби.  

6. Документація шліхового опробування та кількісна характеристика шліху.  

7. Класифікація шліхових карт, їхні переваги і недоліки.  

8. Перелічити головні види геохімічних методів розшуків і умови їхнього засто-

сування.  

9. Навести особливості літохімічного методу розшуків за первинними ореолами. 

Способи відбору проб за первинними ореолами, їхня показна маса і методи 

їхнього аналізу.  

10.  Навести особливості літохімічного методу розшуків за вторинними ореолами 

розсіювання. Техніка відбору проб, їхня маса і масштаб сітки опробування.  

11.  Навести особливості літохімічного методу за потоками розсіювання і його 

ефективність в умовах різних ландшафтів. Щільність сітки опробування.  

12.  Узагальнення й інтерпретація результатів літохімічного опробування. Що та-

ке пометальні карти літогеохімічного опрбування? Особливості перервірки 

виявлених літогеохімічних аномалій у різних ландшафтних умовах.  

13.  На чому ґрунтується гідрохімічний метод розшуків і для яких видів корисних 

копалин він найефективніший?  

14.  Особливості проведення гідрохімічного методу. Які сприятливі умови для йо-

го застосування?  

15.  Особливості гідрохімічних аномалій і методи їхньої інтерпретації.  

16.  Що є в основі атмохімічних методів і для розшуків яких видів корисних копа-

лин їх застосовують?  
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17.  Особливості еманаційного знімання і складність інтерпретації виявлених 

аномалій.  

18.  Навести характеристику газортутного знімання, його глибинність і можливо-

сті використання для розшуків певних видів корисних копалин.  

19.  Особливості біогеохімічного методу, його глибинність і умови відбору проб, 

їхня обробка.  

20.  Особливості геоботанічного методу. У чому полягає різниця між ним і біоге-

охімічним методом? У чому полягає складність інтерпретації результатів обох 

методів?  

21.  Схарактеризувати розшукові можливості використання геофізичних методів.  

22.  Які корисні копалини можна знайти за допомогою магнітометричного й елек-

трометричного методів?  

23.  Умови застосування ядерно-фізичних методів.  

24.  Гірничобурові методи розшуків. Умови застосування і технічні засоби, які в 

цьому разі використовують.  

 

Розділ 6. Умови проведення розшукових робіт 

6.1. Комплексність розшукових робіт 

Під комплексом розшукових робіт розуміють таке поєднання розшукових ме-

тодів, які забезпечують максимальну ефективність виявлення всіх видів корисних 

копалин. Дотримання цих вимог, особливо в ході розшуків на рудних полях і родо-

вищах, для яких характерна поліметалевість, велика розмаїтість мінерального і хімі-

чного складу й умов локалізації.  

Практика засвідчила, що не завжди і не всі дотримуються таких вимог, а це 

призводить до невиправданих витрат коштів, зменшення ефективності розшуків. 

Найчастіше такі порушення спостерігають під час спрямованих розшуків на певний 

вид корисного компонента, коли поза увагою є інші компоненти які, або не виявля-

ють, або не достатньо характеризують. Наприклад, під час розшуків молібденіту на 

одному із золоторудних полів Східного Забайкалля опробування проводили на ви-

явлення молібдену і не приділяли належної уваги золоторудній мінералізації. У під-

сумку промислове значення золоторудної мінералізації на цьому родовищі виявили 
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значно пізніше, повторними розшуками. Подібна ситуація виникла і в Південній 

Якутії, коли в ході великих обсягів розшукових робіт на уранову мінералізацію мо-

жливі золотоносні інтервали бурових свердловин опробували інколи поодинокими 

усередненими пробами. На Кольському півострові виявлено родовища слюд і фос-

форної сировини на площах, де раніше вже проводили у великих обсягах розшуки 

золота і рідкісних металів.  

Тому під час цілеспрямованих розшуків на певні види корисних копалин не-

обхідно аналізувати всі геологічні критерії, щоб виявити всі види корисних копалин, 

можливих у цих геологічних умовах.  

Потрібно враховувати, що вибір раціонального комплексу методів, розробка 

техніки їхнього виконання часто є складним завданням, особливо за наявності різ-

номанітних промислових і генетичних типів корисних копалин, різних умов їхньої 

локалізації і закономірностей просторового поширення. В багатьох випадках яки-

мось одним методом неможливо забезпечити надійне проведення розшуків. Тоді 

треба застосовувати комплекс методів, які забезпечують ефективне виконання роз-

шукових робіт. Оскільки розшуки проводять на наявній геологічній основі, яку в 

процесі розшукових робіт деталізують за результатами геологічного знімання біль-

шого масштабу, то метод геологічного знімання є головним у ході розшуків на всі 

види корисних копалин. Наголосимо, що метод геологічного знімання завжди поєд-

нують уламково-річковим і валунно-льодовиковим методами. Усі інші методи вико-

ристовують залежно від конкретних умов даної площі.  

Найраціональніші комплекси методів для розшуків родовищ різних корисних 

копалин, які рекомендовані в навчальній і методичній літературі, з деякими змінами 

наведено в табл. 9.  
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       Таблиця 9  

Комплекси методів розшуків для різних видів корисних копалин  
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Залізо  + +   ++  +  ++ + 

Манґан  + + +  +  +   + 

Титан ++ + +   ++  +  +  

Хром ++ + + +  +    ++  

Мідь + ++ + +  +  + + +  

Свинець і цинк  ++ + +   + + + +  

Алюміній      + + +   + 

Нікель, ко-

бальт 

 + + +  +  +   + 

Ванадій  + + +   + +    

Олово ++ +    +  +  +  

Вольфрам ++ +          

Молібден  + + +    +    

Сурма  + + + +   +    

Ртуть ++ ++ + + +   +    

Рідкісноме-  

талеві пег- 

матити 

+ ++ + +  + + +    

Слюдоносні 

пегматити 

 +    + + + +   

Золото ++ + + +    +    

Платина ++ +    +  +    

Уран  + + + +  ++ +    

Торій ++    + + ++ +    

Азбест      +  +    

Тальк      +  +    

Флюорит            

Ісландський 

шпат 

+     +  +    

Алмаз ++     +      

Графіт        + +   

Фосфорити  + +         

Апатит, нефе-

лін 

+ + +   + + +  +  

Примітка: ++ головні методи;   + другорядні методи  
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6.2. Особливості розшуків у різних фізико-географічних умовах 

Вибір методики й організації розшукових робіт, які забезпечують велику віро-

гідність отриманих даних, також суттєво залежить від ландшафтно-географічних 

умов району розшуків. Ландшафтно-географічні чинники, які пов’язані з ерозійною 

діяльністю, визначають ступінь оголеності району (закриті, відкриті), потужність 

пухких відкладів і кір звітрювання, умови формування вторинних мінералогічних і 

геохімічних ореолів, контрастність їхніх проявів. Усе це безпосередньо впливає на 

вибір розшукових комплексів і параметрів розшукової сітки.  

Несприятливими областями для використання більшості розшукових методів є 

“закриті” райони з великою потужністю чохла четвертинних відкладів або кір звіт-

рювання. В таких умовах розшуки проводять з використанням геофізичних методів 

та великими обсягами гірничо-бурових робіт. Зазвичай, це рівнинні низини, зони 

пустель, алювіальні рівнини, інколи слабко розчленовані плато і великі зони розвит-

ку льодовикових відкладів.  

Найсприятливішими для використання  великої кількості розшукових методів 

є “відкриті”, або оголені, райони. До них належать високо- (відносні перевищення 

до 2 000–3 000 м) і середньогірні (відносні перевищення до 1 000 м і більше) райони 

з глибоко або сильно розчленованим рельєфом і добре розвинутою гідромережею, 

оголеністю корінних порід. Ці форми рельєфу є в складчастих областях.  

Характерна особливість високогірних районів – широкий розвиток процесів 

фізичного звітрювання і відсутність або слабкий розвиток процесів окиснення руд, 

тоді як для середньогірних районів процеси окиснення відіграють важливу роль і 

формують глибокі зони окиснення.  

Практично для всіх цих районів придатні будь-які методи розшуків, однак 

провідним є метод геологічного знімання  з широким використанням космо-

аерофотознімків. У разі вибору за цих умов геохімічних методів потрібно врахову-

вати і кліматичні особливості досліджуваної площі.  
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Наприклад, у північних умовах домінує фізичне звітрювання і, відповідно, ме-

ханічні ореоли розсіювання, у південних – навпаки, переважає хімічне руйнування 

порід і поширені геохімічні ореоли розсіювання.  

Перехідним між чітко вираженим гірським рельєфом і рівнинними районами є 

дрібногір’я з відносним перевищенням близько 100–300 м, де інтенсивна рослин-

ність і нерівномірний розподіл потужності чохла четвертинних відкладів. До цього 

рельєфу можна також зачислити плоскогір’я і плато, тобто зони низьких гір, які тра-

пляються на щитах і порівняно невеликих частинах складчастих областей.  

Для цих районів характерна погана оголеність, наявність виходів корінних по-

рід тільки в долинах річок та великих пологих вододілів, покритих потужними пух-

кими відкладами. Такі умови зумовлюють потребу використання значних обсягів 

гірничих і бурових робіт у поєднанні з уламково-річковим, шліховим, геохімічними 

і геофізичними методами, як наземними, так і аерометодами в різних співвідношен-

нях, що залежить від конкретних геологічних і ландшафтних умов.  

Питання для самоконтролю 

1. У чому полягають основні принципи комплексування розшукових робіт?  

2. Що впливає на вибір оптимальних комплексів розшукових методів? Їхня ефе-

ктивність за наявності різних видів корисних копалин.  

3. Навести перелік методів, які застосовують під час розшуків родовищ заліза, 

титану, свинцю і вольфраму.  

4. Навести комплекс методів, які ефективні в разі розшуків родовищ ртуті, золо-

та, платини, урану, тальку й алмазів.  

5. Ландшафтно-географічні чинники, що впливають на методику розшукових 

робіт.  

6. Які райони є найсприятливішими для проведення розшукових робіт?  

7. Які чинники впливають на вибір оптимальних розшукових комплексів і їхні 

співвідношення з гірничо-буровими роботами?  

 

Розділ 7. Оцінка результатів розшукових робіт 

Розшукові роботи проводять у широкому масштабному діапазоні: регіональні 

знімання масштабів 1:200 000–1:50 000 одночасно супроводжують розшуками, од-
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нак під час робіт за таких масштабів можна пропустити родовища корисних копа-

лин. Зазвичай, оцінка таких територій має якісний характер, який призводить до ви-

різнення перспективних площ і великих об’єктів. Методика їхнього вирізнення ґру-

нтується на регіональному металогенічному і структурно-геотектонічному аналізі, 

регіональних геофізичних і геохімічних методах. У підґрунті цих методів є геохімі-

чне районування площі і виділення зон перерозподілу хімічних елементів.  

Оскільки велика частина таких територій часто є “пустою”, то проводити сис-

тематичні розшуки на всій площі недоцільно. Тому Держгеолслужба України реко-

мендує власне розшукові роботи виконувати в масштабах від 1:25 000 до 1:5 000 і 

більше, залежно від розмірів передбачуваних об`єктів і складності геологічної будо-

ви району.  

Оцінка результатів таких робіт є кількісною, бо в цьому разі виявляють прояви 

корисної мінералізації й аномалії різного типу: мінералогічні, геохімічні, геофізичні, 

які можна розглядати як розшукові ознаки родовищ (полів). Аналіз отриманого ма-

теріалу в сукупності з визначеними раніше розшуковими критеріями дає змогу оці-

нити результати проведених робіт.  

Згідно з положенням Держгеолслужби України про стадії геологорозвідуваль-

них робіт на тверді корисні копалини, за результатами таких досліджень складають 

геолого-економічну оцінку виявленних об’єктів , яка є аналізом результатів геологі-

чного і техніко-економічного вивчення скупчень корисних копалин для оцінки їх-

нього промислового значення.  

За новою класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин державного фон-

ду надр України (1997) впроваджують нову ознаку до розподілу запасів і ресурсів – 

рівень техніко-економічного вивчення. Ця ознака охоплює визначення гірничо-

геологічних, географо-економічних, соціально-екологічних та інших умов розробки 

родовищ, переробки мінеральної сировини, а також умов реалізації товарної проду-

кції гірничого виробництва.  

Детальність оцінки результатів залежить від підстадій розшукових робіт. На 

першій підстадії власне розшукові роботи спрямовані на виявлення корисних копа-

лин у межах відомих і потенційних рудних площ, вирізнених попередніми геологоз-

німальними та іншими роботами, мають загальний характер. Тільки на ділянках з 
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найбільшою контрастністю і комплексним набором розшукових ознак, де вибірково 

проводять деталізаційні роботи із згущенням сітки спостережень, можлива деталь-

ніша оцінка результатів. Для цього на ділянках потенційних родовищ або рудопроя-

вів виконують початкову геолого-економічну оцінку (ГЕО-3) щодо доцільності про-

довження на цих площах розшуково-розвідувальних робіт. ГЕО-3 проводять на під-

ставі кількісної оцінки ресурсів корисних копалин і подають у формі техніко-

економічних міркувань про можливе їхне промислове значення, яке ґрунтується на 

аналогії з уже відомими промисловими родовищами. Під терміном “ресурси корис-

них копалин” розуміють обсяги корисних копалин і компонентів ще не відкритих 

або не вивчених родовищ, які оцінені як можливі для видобутку і переробки на су-

часному рівні техніки і технології.  

На наступній підстадії розшуково-оцінних роботи, які проводять на перспек-

тивних ділянках (родовищах, рудопроявах) і рекомендовані для подальшого вивчен-

ня ГЕО-3, головним завданням є відбракування проявів корисних копалин на прида-

тних для промислового освоєння і попередньої геолого-економічної оцінки (ГЕО-2) 

промислового значення відкритих родовищ. ГЕО-2 виконують на підставі поперед-

ньо розвіданих запасів корисних копалин і оформляють як техніко-економічну до-

повідь щодо доцільності їхнього промислового освоєння і подальшої розвідки. Тоб-

то після завершення чергової підстадії розшуків проводять аналіз і синтез отримано-

го матеріалу, на базі якого оцінюють перспективи рудоносності виявлених рудопро-

явів і аномалій, а також можливі ресурси корисних копалин у межах локальних 

площ (родовищ).  

Для цього складають комплекси узагальненої геолого-геофізичної і геохіміч-

ної графіки. Графічні матеріали – це набори спеціалізованих карт різного напряму 

(геолого-структурні, літолого-фаціальні та ін.) і масштабу, а також карти фактично-

го матеріалу (геофізичні, шліхові й ін.), де відображено результати розшукових ро-

біт, ступінь вивченості площі та методичні особливості застосування розшукових 

методів.  

Головний підсумковий документ – прогнозна карта, яка є поєднаною картою 

проявів рудоносності площі і розшукових ознак з нанесеними контурами фактичних 

і потенційних рудних ділянок . Рудні ділянки характеризують масштабами прогноз-
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них, розшукових або розвідувальних робіт, ступенями перспективності, що безпосе-

редньо свідчить про черговість їхнього вивчення, виявленими комплексами корис-

них копалин і можливими геологопромисловими типами родовищ.  

Одначе треба пам’ятати, що більша частина характеристик, отриманих під час 

розшуків, є лише обгрунтованим припущенням. Наприклад, технологічні властивос-

ті корисних копалин на цій стадії оцінюють за аналогією з добре вивченими раніше 

подібними родовищами. Тому матеріали, отримані в процесі розшуків, дають змогу 

зробити декілька припущень про форми родовищ, ресурси і якість корисних копа-

лин. Ці різні  припущення можуть дати і різні варіанти геолого-економічної оцінки 

виявленого родовища, а застосований принцип аналогії допомагає виявляти родо-

вища тільки подібного промислового типу.  

Незважаючи на недостатність даних на стадії розшуків для надійної оцінки 

родовища, досвід засвідчує , що ці роботи дають змогу відбраковувати значну час-

тину явно непромислових мінеральних скупчень і обґрунтовувати доцільність розві-

дки перспективних об’єктів. На таких перспективних об’єктах можливе кількісне 

прогнозування місць акумуляції мінеральної сировини, яка залежить від кількості 

сприятливих розшукових критеріїв та інтенсивності їхнього прояву. Треба врахову-

вати, що незалежно від рангу оцінюваного об’єкта його ресурси оцінюють без гео-

метризації скупчень мінеральної сировини, тобто без навіть приблизної інформаціїї 

про розміри, контури і якість тіл корисних копалин.  

За ступенем геологічного вивчення і надійністю їхньої оцінки ресурси поді-

ляють на перспективні (код класу 333; відповідають категоріям Р1 і Р2 класифікації 

колишнього Радянського Союзу) і прогнозні (код класу 334; (відповідно, належать 

до категорії Р3).  

 

7.1. Оцінка потенційних ресурсів корисних копалин за ступенем 

геологічного вивчення і методами моделювання 

 Перспективні ресурси категорії Р1 – це обсяги корисних копалин на ділянках, 

розташованих у межах наявних родовищ. Вони виявлені за результатами розшуко-

во-оцінних робіт і дають змогу збільшити запаси руд заідяки розширенню площ уже 

відомих об’єктів (рудних тіл) поза контурами їхніх запасів категорії С2 (код класу 
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222). Ресурси категорії Р1 є основою для проведення попередніх геологорозвідува-

льних робіт. Для зачислення перспективних родовищ до категорії Р1 обов’язково по-

трібно мати в межах прогнозованого контуру хоча б в одній точці підтвердження 

наявності покладу і характеристики його якості на повну потужність. Якщо таких 

спостережень нема, то перспективні ресурси кваліфікують за категорією Р2.  

Перспективні ресурси категорії Р2 – це ресурси невідкритих родовищ або ру-

дних тіл, наявність яких передбачена в контурі потенційних рудних полів, обґрунто-

ваних сумою критеріїв, виявлених у процесі розшукових робіт. Кількісну оцінку та-

ких ресурсів, уявлення про морфологію тіл корисних копалин, їхній мінералогічний 

склад і якість визначають за аналогією з відомими родовищами того ж формаційно-

го типу.  

Прогнозні ресурси категорії Р3 – це ресурси  невідкритих об’єктів у межах но-

вих перспективних площ, де немає розвіданих аналогічних родовищ. Їхню наявність 

передбачають на підставі сприятливих геологічних обставин, позитивних розшуко-

вих критеріїв або відомих геологічних закономірностей утворення та поширення пе-

вних генетичних і промислових типів родовищ. Їхню кількісну характеристику ви-

значають приблизно, за аналогією з родовищами тих же формаційних типів, проте 

вивченими в інших районах.  

Оцінені перспективні та прогнозні ресурси повинні обов’язково отримати по-

чаткову геолого-економічну оцінку ГЕО-3, яка не передбачає розподілу ресурсів і 

запасів за їхньою балансовою належністю. Для прогнозних ресурсів ГЕО-3 викону-

ють без складання ТЕМ прямим порівнянням геологічних параметрів об’єкта з па-

раметрами родовищ, які розвідані та які розробляють в Україні або за її межами.  

Вибір методів виявлення перспективних об’єктів і оцінки їхніх ресурсів зале-

жить від стадій геологорозвідувальних робіт, характеру і повноти вихідних даних, 

геолого-структурних особливостей аналізованого об’єкта, а також від виду прогно-

зованих корисних копалин. В основі більшості методів прогнозу й оцінки ресурсів 

корисних копалин є принципи зіставлення геолого-структурних елементів і 

комплексів критеріїв рудоносності аналізованої площі з цими ж показниками на 

вибіркових еталонних об’єктах, які повинні бути сумірними з об’єктами оцінки. 
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Тобто в разі оцінювання ресурсів родовищ їх треба зіставляти з показниками ета-

лонних родовищ тощо.  

У практиці прогнозно-розшукових робіт користуються методами загальної 

оцінки перспективності площі, яка може бути підкріплена прямими розрахунками 

ресурсів корисних копалин. Серед них  найпоширенішими і вірогідними є моделю-

вання рудолокалізованих чинників і оцінка за геохімічними ознаками.  

Методи моделювання рудолокалізувальних чинників випливають з положення, 

що всі геологічні показники, які впливають на локалізацію зруденіння, містять ін-

формацію про можливість їхнього виявлення і масштаби прояву. Як чинники аналі-

зу вибираються різні передумови й ознаки рудоносності, які мають достатньо висо-

ку інформативність. Інформативність оцінюють за наявністю зв’язку між значенням 

ознаки і ресурсами або іншими параметрами перспективності. Прогнозування поля-

гає у виявленні на аналізованій площі ділянок, подібних за сукупністю ознак з діля-

нками вже відомих родовищ, і визначенні вірогідних ресурсів.  

Застосовують різні варіанти моделювання рудолокалізувальних чинників як у 

ручному режимі, так і в комп’ютерній розробці. В першому випадку часто викорис-

товують статистичний метод, який отримав назву площинного прогнозування. Він 

полягає в поділі аналізованої площі на рівновеликі площини (круг або квадрат) з по-

дальшим підрахунком для кожної з них кількості позитивних ознак та інтенсивності 

їхнього прояву. Виявлений комплексний критерій порівнюють з еталонним і на його 

базі складають карту щільності ресурсів в ізолініях.  

Прогнозування й оцінка ресурсів, які виконують за допомогою комп’ютерного 

опрацювання, передбачає наявність не менше двох класів вибірок, з яких одна хара-

ктеризує рудний (еталонний) об’єкт, а інша – свідомо безрудний. Для розпізнавання 

спочатку підбирають усі ознаки, зазначаючи про можливість виявлення і масштаб 

зруденіння. Потім за допомогою комп’ютера оцінюють вагомість кожної ознаки і 

відбирають найінформативніші з них. Зазвичай, це не більше 7–10 ознак, значення 

яких не менше ніж на порядок перевищує значення відбракованих ознак.  

Для розпізнавання є велика кількість програм, які спеціально розроблені для 

виконання таких завдань.  
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7.2. Оцінка потенційних ресурсів за геохімічними ознаками 

Методи оцінки ресурсів за геохімічними ознаками рудоносності дають най-

більш вірогідні й об’єктивні дані про ресурси корисних копалин. Для цього викори-

стовують методи, розроблені А.Солововим для оцінки ресурсів за результатами ви-

вчення первинних літохімічних ореолів, вторинних літохімічних ореолів і потоків 

розсіювання та гідрохімічних ореолів розсіювання. Оцінка прогнозних ресурсів за 

літохімічними ореолами ґрунтується на існуванні стійких кореляційних зв’язків між 

продуктивностями літохімічних ореолів і скупченнями корисних копалин у корін-

них породах.  

Оцінку ресурсів за первинними літохімічними ореолами у випадках сприятли-

вої оцінки рівня ерозійного зрізу виконують за формулами  

Р =  S (С̄  х – Сф)  і   QH = ηα · р/40 Н 

де  Р – площинна продуктивність первинного ореолу, м
2
%; S – площа ореолу;  С̄  х – 

середній вміст хімічного елемента в ореолі; Сф – місцевий фоновий вміст елемента в 

ореолі;  QH – ресурси металу до глибини Н;  Н – можлива глибина поширення зру-

деніння, яку вибирають за геологічними міркуваннями;  η і α – поправкові коефіціє-

нти, які враховують, відповідно, рівень ерозійного зрізу і частку металу в кондицій-

ній руді первинного ореолу;  р/40 – переведення продуктивності ореолу від метроп-

роцентів до вагових одиниць (тоннах металу або елемента) для шару породи в 1 м.  

 Поправковий коефіцієнт η, який враховує глибину ерозійного зрізу, колива-

ється в широких межах. Наприклад, за денудаційного зрізу 0,3Н він дорівнює 1, для 

менших зрізів (< 0,3Н) зростає до 10, а в разі глибоких зрізів зменшується до 0,004Н. 

У випадку руйнування рудного тіла до рівня 0,5 значення коефіцієнта становить 

приблизно 0,4Н.  Поправковий коефіцієнт α, який залежить від загальних запасів 

металу QH в аналізованому об’єкті, зумовлений від розмірів родовища і може коли-

ватися від 0,9 для великих і дуже великих і до 0,5 для дрібних родовищ. 

 Оцінка ресурсів за вторинними літохімічними ореолами і потоками розсію-

вання ґрунтується на аналізі параметричних даних гіпергенних аномалій, виявлених 

у процесі літохімічного знімання. Їхня кількісна інтерпретація полягає в послідов-

ному розгляді вмісту металу в ореолах і потоках розсіювання, їхніх продуктивнос-
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тей і кількості металу в прогнозованих родовищах. Ці параметри визначають за фо-

рмулами, що наведені в табл. 10 (за А.Солововим).  

        

 

 

   Таблиця 10  

Послідовність розгляду параметрів літохімічних потоків і ореолів  

     розсіювання  

Показник Розмір- 

ність 

Формула 

Максимальний вміст ме-

талу 

% C'max;  C max    

 

Кількість металу в ореолі 

розсіювання по профілю 

(лінійна продуктивність) 

м % 
M = Δx (



n

x

xC
1

– nCф) = Mpk 

  

  

Продуктивність потоку 

розсіювання 

Продуктивність ореолу 

розсіювання 

Кількість металу на 1 м 

поглиблення 

м
2
 % 

 

м
2
 % 

 

т/м 

p' = S'x (C'x – C'ф) = k'P  

 

p = Δx·2l (


N

x

xC
1

 – NCф) = k·Pp 

 

 q' = p'/40;  q = P/40 

Прогнозні та перспекти-

вні ресурси  

Р3 

  

Р2 

  

Р1 

 

 

т 

 

т 

 

т 

 

 

Q'H = 1/k'·k · 


m

i

xC
1

qi·H
  

 

QH = 1/k · q·H 

 

Q*H = α·1/kq*·H* 

 

У формулах використано такі позначення: ∆х – крок опробування по профілю, м;  2l 

– відстань між профілями знімальної сітки;  


n

x

xC
1...

 – арифметична сума вмістів мета-

лу в контурі Сх ≥ Са для заданої аномалії, m, n;  N – кількість точок, проб, які ввійш-

ли в розрахунок; М – лінійна продуктивність аномалії;  Мр – лінійна продуктивність 

корінного зруденіння; k і k'–місцеві коефіцієнти пропорційності, відповідно, між кі-

лькістю металу в ореолі й корінному зруденінні та між продуктивністю ореолу і по-

току розсіювання;  q – кількість металу в ореолі розсіювання для шару 1 м.  
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 Літерні позначення параметрів потоків розсіювання супроводжуються знаком 

“штрих” (р', q' тощо). Індекси х, р, ί та інші при літерних позначеннях означають, що 

змінну величину розглядають уздовж відповідного напряму (х) на денній поверхні, 

на межі корінних порід (h), у рудній зоні (р), у точці з номером ί та ін.  

 Для оцінки перспективних ресурсів рудних об’єктів також можна використати 

дані площинної продуктивності вторинних і первинних літохімічних ореолів за фо-

рмулою  

QH = k*ηα · p/40H, 

де k*– коефіцієнт пропорційності між продуктивностями первинних і вторинних 

ореолів, який визначають експериментально на еталонних ділянках.  

 Оцінка ресурсів за гідрогеохімічними ореолами розсіювання. Незважаючи на 

те, що на підстадіях розшукових робіт гідрогеохімічні дослідження часто є допомі-

жними і їх використовують  як додаток у ході інтерпретації літохімічних ореолів і 

вторинних ореолів розсіювання, можливе проведення підрахунків прогнозних ресу-

рсів очікуваних об’єктів. Розрахунок виконують за результатами визначення вмістів  

хімічних елементів у водних пробах за формулою  

Qp = α·S·H d·Caн·10
-6

, т, 

де α – коефіцієнт рудного фракціонування (k Рф), α = МПР·ММ; МПР – модуль по-

тенційної рудоносності, представлений частками хімічних елементів, які є в породі в 

концентрованому стані, тобто в кондиційній руді; ММ – модуль масштабності, який 

характеризують часткою концентрованого хімічного елемента, зосередженого в масі 

заданого масштабу; S –площа території в контурі порід з аномальним вмістом еле-

мента; Н – задана глибина підрахунку; d – середня об’ємна маса порід, Сан – серед-

ньозважений нормований вміст елементів у воді (за винятком природного фонду).  

Питання для самоконтролю 

1. Перелічити головні документи, що узагальнюють результати розшукових ро-

біт.  

2. На яких матеріалах ґрунтується якісна оцінка досліджувальної площі? Що та-

ке ГЕО і на якій підстадії розшукових робіт проводять ГЕО-3?  

3. На чому грунтується попередня геолого-економічна оцінка (ГЕО-2) і в якій 

форм подають?  
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4. Що розуміють під терміном “ресурси корисних копалин” ? Їхній поділ згідно з  

положеннями за класифікаціями запасів і ресурсів корисних копалин.  

5. На чому ґрунтуються кількісні оцінки перспективних і прогнозних ресурсів?  

6. Методи моделювання рудолокалізувальних чинників. 

7. Перелічити головні види оцінок потенційних ресурсів за геохімічними озна-

ками.  

8. Оцінка ресурсів за первинними літохімічними ореолами.  

9. Оцінка ресурсів за вторинними літохімічними ореолами і потоками розсію-

вання.  

10.  Як оцінюють ресурси і запаси потенційних родовищ за результатами розшу-

ково-оцінних робіт? 

 

 


