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ЧАСТИНА ІІІ 

РОЗВІДКА РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН 

Розділ 8. Система геологічного вивчення надр 

8.1. Загальні положення і завдання геологічної розвідки 

 Розвідкою називають комплекс досліджень, спрямованих на визначення про-

мислового значення родовища і, у разі позитивної її оцінки, отримання геологічних 

матеріалів, необхідних для складання проекту експлуатації підрахованих запасів мі-

неральної сировини. Для цього необхідно знайти відповіді на цілу низку питань, які 

вирішують у процесі геологорозвідувальних робіт. Геологорозвідувальні роботи 

проводять за допомогою проходки гірничих виробок і бурових свердловин, які 

обов’язково супроводжують геофізичними методами дослідженнь. Цей комплекс 

робіт призначений для виявлення таких головних показників промислової експлуа-

тації родовищ: к і л ь к і с т ь, я к і с т ь   і   г е о л о г і ч н і   у м о в и   з а л я г а н н я   

покладів корисних копалин.  

 К і л ь к і с т ь   корисного компонента залежить від розмірів накопичення мі-

неральної сировини. На деяких родовищах розміри таких рудних покладів визначені 

чіткими геологічними межами, для інших їх визначають умовно за результатами 

пробовідбирання і залежать вони від вимог промисловості до якості мінеральної си-

ровини. Оскільки контури промислового покладу фіксують за мінімальними зна-

ченнями якості тієї чи іншої мінеральної сировини, то саме від них залежать і фор-

ма, і його розміри.  

 Я к і с т ь   корисних копалин характеризують хімічним і мінералогічним 

складом та технологічними властивостями мінеральної сировини. За якісними пока-

зниками руд виділяють природні типи і промислові сорти.  

 У м о в и   з а л я г а н н я   корисних копалин – це, насамперед, простягання, 

падіння і схилення окремих рудних тіл і самого родовища. До цієї групи ознак на-

лежать також фізико-механічні властивості вмісних порід і покладів корисних копа-

лин, обводненість родовища і глибини залягання.  

 Для остаточної промислової оцінки родовища, що підлягає розвідці, необхідно 

також визначити загальні природні й економічні умови, у яких воно розміщене. Для 

цього визначають можливості транспортування і водопостачання, енергетичні ресу-
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рси, наявність будівельних матеріалів, населення та ін. З’ясування всіх цих парамет-

рів та умов і є метою розвідки.  

 Розвідку проводять на третій стадії геологорозвідувального процесу на родо-

вищах або ділянках родовищ, які отримали позитивну геолого-економічну оцінку і 

визнані перспективними для промислового освоєння за результатами попередніх, 

розшуково-оцінних робіт. У геологорозвідувальному процесі розшуково-оцінні ро-

боти займають перехідне місце від розшуків до розвідки і передусім зводяться до 

розбракування всіх виявлених потенційних родовищ та надання рекомендацій щодо 

доцільності проведення на них розвідувальних робіт. Критеріями “відсіву” непро-

мислових об’єктів є показники геолого-економічної оцінки, насамперед – промисло-

ві кондиції: граничні вимоги промисловості до якості та кількості сировини і гірни-

чо-технічних умов її експлуатації. 

 Для вирішення головних завдань розвідки, які дають змогу скласти цілісну ка-

ртину геологічної будови родовища і схарактеризувати його гірничо-технічні, гідро-

геологічні та економічні умови, треба отримати відповідь на низку питань. Ці пи-

тання безпосередньо впливають на отримання  як позитивної, так і негативної гео-

лого-економічної оцінки родовища, що особливо важливо на початкових етапах роз-

відувальних робіт.  

 Головними завданнями геологічної розвідки впродовж усієї стадії є:  

- вивчення геолого-структурних особливостей родовища, закономірностей просто-

рового поширення корисної мінералізації, складу вмісних порід і виявлення голов-

них рудоконтролювальних структур;  

- визначення контурів родовища, умов залягання, морфології і будови продуктивних 

покладів, характеристик мінливості геологорозвідувальних параметрів і якості кори-

сних копалин родовища за потужністю, простяганням і падінням;  

- вибіркова оцінка будови й ознак зміни геологорозвідувальних параметрів у межах 

типових ділянок й ділянок першочергового освоєння;  

- виявлення технологічних типів корисних копалин і вивчення їхнього якісного 

складу та особливостей технологічної переробки;  
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- вивчення та оцінка гірничо-геологічних, гідрогеологічних та інженерно-

геологічних умов експлуатації родовища за окремими продуктивними покладами по 

всьому родовищу з граничною деталізацією на ділянках першочергового освоєння;  

- виявлення і розвідка джерел питного і технічного водопостачання, місцевих буді-

вельних матеріалів;  

- розробка кондицій, підрахунок запасів по облікових групах (класах) згідно з між-

народним трипорядковим цифровим кодом нової класифікації запасів і ресурсів ко-

рисних копалин Державного фонду надр України, прийнятої 1997 р. Для окремих 

покладів і першочергових ділянок підрахунок запасів виконують за класом 111, 211, 

що відповідає запасам категорій А, В, С1 колишнього Радянського Союзу сучасної 

класифікації Російської Федерації. По всьому родовищу запаси підраховують за 

класом 222, на ділянках перспективного розвитку – за класом 122, що послідовно 

відповідає категоріям запасів С2 і С1.  

 Ці показники визначають з різною детальністю впродовж усієї розвідувальної 

стадії за допомогою технічних засобів. Якщо на початку розвідки отримана інфор-

мація є загальною, висвітлює частіше всю досліджувану площу, то на завершально-

му етапі стадії на відокремлених ділянках першочергового освоєння або продуктив-

них зонах цю інформацію деталізують до ступеня, необхідного для підготовки родо-

вища або його частини до промислового освоєння. Це досягають збільшенням щіль-

ності спостережень розвідувальної сітки. Тобто впродовж розвідувальної стадії мо-

жуть змінюватися як об’єкти досліджень, так і вимоги до детальності спостережень.  

 

8.2. Етапи геологорозвідувального процесу 

 У ході розвідування родовищ, як випливає з наведеного вище, необхідне 

отримання різноманітної геологічної, технічної та економічної інформації, яка з по-

трібною повнотою і вірогідністю забезпечить якісну промислову оцінку й умови їх-

нього залучення до промислового освоєння. Отримати таку інформацію, особливо 

під час вивченні великих за площею і складних за геологічною будовою родовищ, за 

короткий відрізок часу неможливо. Тому розвідка таких родовищ або їхніх частин 

часто складається з декількох етапів, які послідовно змінюють один одного зі щораз 

більшою детальністю і високою вірогідністю результатів.  
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 З урахуванням цього для підвищення ефективності та якості робіт у колиш-

ньому Радянському Союзі 1984 р. єдиний геологорозвідувальний процес був розді-

лений на вісім послідовних стадій. Перші чотири стадії (І, ІІ, ІІІ, ІV) охоплювали 

комплекси геологознімальних, прогнозних і розшукових робіт, дві наступні (V, VІ) 

власне відповідали попередній і детальній розвідкам. Дві останні стадії (VII, VIII) 

проводили в умовах проектування або діючих гірничорудних підприємств – дороз-

відка родовищ і експлуатаційна розвідка. Усі ці стадії мали чіткі межі, їх проводили 

послідовно, особливо на площах з нез’ясованою промисловою цінністю. Межі між 

стадіями були визначені вимогами до результатів проведених робіт, а отримана ін-

формація за повнотою і ступенем вірогідності мала бути достатньою для вирішення 

завдань, які стояли перед кожною стадією. Перехід до наступної стадії геологічного 

вивчення об’єкта забороняли, якщо не проведене техніко-економічне вивчення і не 

було позитивної геолого-економічної оцінки. Результати таких постадійних робіт 

оформляли у вигляді текстових звітів з великою кількістю графічних дадатків, які 

розглядали і затверджували, відповідно, ТКЗ або ДКЗ. Усе це призводило до необ-

ґрунтованого затягування термінів розвідки, збільшення обсягів розвідувальних ро-

біт, особливо на невеликих за розмірами і простих за геологічною будовою родови-

щах.  

 На стадії попередньої розвідки об’єктом вивчення й оцінки загальних масшта-

бів промислової мінералізації і середніх параметричних показників мінеральної си-

ровини було все родовище в його природних межах, а не окремі зони чи поклади 

корисних копалин.  

 Після визначення загальних контурів і позитивної геолого-економічної оцінки 

родовища на його типових (еталонних) ділянках проводили деталізаційні роботи для 

виявлення особливостей будови в масштабі продуктивних покладів, які можуть бути 

об’єктами самостійної гірничої відробки. Зазвичай, виявлення і оконтурювання та-

ких об’єктів ускладнене через обмежену кількість розвідувальних перетинів, оскіль-

ки спостереження відбуваються за розрідженою розвідувальною сіткою, яка на цій 

стадії обов`язково розвивається в статичній послідовності.  

 Технічні засоби на стадії попередньої розвідки представлені здебільшого бу-

ровими свердловинами і гірничими виробками з широким використанням геофізич-
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них методів. На родовищах складної геологічної будови зростає роль гірничих пі-

дземних (так званих важких) виробок.  

 На завершальному етапі попередньої розвідки за сукупністю всіх отриманих 

даних, на підставі тимчасових кондицій підраховували запаси корисних копалин за 

категорією С2. Запаси еталонних ділянок продуктивних зон, які розвідували щільні-

шою сіткою гірничих виробок та свердловин і які можна розглядати як самостійні 

підрахункові блоки, зазвичай підраховували за категорією С1.  

 Розвідувальні роботи на цій стадії проводили у масштабах 1:10 000–2 000 за-

лежно від складності геологічної будови і розмірів досліджуваного родовища, що 

дає змогу складати великомасштабні карти на інструментальній топографічній ос-

нові.  

 Наявність позитивної попередньої геолого-економічної оцінки (ГЕО-2) родо-

вища, яке оформляли у вигляді техніко-економічної доповіді, дає змогу проводити 

детальну розвідку. На стадії детальної розвідки об’єктами вивчення й оцінки є про-

дуктивні зони (товщі) або ділянки родовищ, які розвідували з метою уточнення і де-

талізації даних про запаси, якість, технологічні властивості мінеральної сировини та 

гірничо-геологічні умови експлуатації. На цій стадії також відбувалася геометриза-

ція тіл корисних копалин і їхнє розбракування за природними типами та промисло-

вими сортами.  

 Детальну розвідку, звзвичай, проводили з використанням розвідувальної сітки, 

апробованої на стадії попередньої розвідки, згущеної частіше удвічі для переведен-

ня частини запасів з нижчих категорій у вищі на окремих покладах і ділянках дета-

лізаційних робіт. У цьому разі основну частину розвіданих запасів підраховували за 

категорією С1, а запаси вищих категорій (А і В) в обсягах не більше 30 % – залежно 

від складності геологічної будови родовищ. На флангах родовищ і на глибині запаси 

головно підраховували за категорією С2.  

 Результати детальної розвідки, які з більшою точністю визначали контури 

промислових покладів корисних копалин і умови їхнього залягання, наносили на ге-

ологічні карти масштабів 1:5 000–1:2 000, інколи 1:500, що складені на стадії попе-

редньої розвідки.  
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 Отже, більша частина завдань, які стояли перед детальною розвідкою, анало-

гічні завданням попередньої розвідки, з тією різницею, що в ході детальної розвідки 

їх треба вирішувати детальніше і повніше. Також на стадії детальної розвідки були 

роботи, проведення яких не передбачали на стадії попередньої розвідки. Це стосува-

лося визначення технічних і технологічних властивостей корисних копалин у про-

мислових або напівпромислових умовах і проведення пробно-експлуатаційних ро-

біт.  

 Усе це вирішували за допомогою технічних засобів, вибір яких і обсяги зале-

жали від геологічних і гірничо-технічних чинників. На родовищах зі складною гео-

логічною будовою зростала роль гірничих виробок і їхня кількість збільшувалася, 

особливо підземних, якщо відпрацювання родовища передбачене підземним спосо-

бом. На родовищах для відкритої розробки розвідка відбувалася переважно бурови-

ми свердловинами.  

 На відміну від попередньої розвідки, різко зростають обсяги опробування гір-

ничих виробок і свердловин та нема потреби дотримуватичя послідовності їхнього 

проведення.  

 Оскільки детальна розвідка була стадією, що завершувала вивчення родовиш 

перед передаванням їх промисловості, то після закінченні узагальнюють весь геоло-

гічний матеріал, отриманий у процесі розвідки у вигляді зведених звітів. Звіти з пер-

винною геологічною документацією щодо всіх видів геологорозвідувальних робіт, з 

підрахунком розвіданих запасів родовищ на підсьавіві постійних кондицій розгля-

дали і затверджували ДКЗ. Наступне проектування і будівництво гірничовидобув-

них підприємств виконували тільки після затвердження запасів родовищ корисних 

копалин ДКЗ.  

 Необхідність наведення інформації про особливості розвідувальних робіт за 

двостадійною системою зумовлена тим, що сьогодні практично всі наявні промис-

лові родовища корисних копалин України розвідані означеними стадіями, а їхні за-

паси обчислені за чотирикатегорійною класифікацією (А, В, С1, С2). Уся ця накопи-

чена інформація є у відповідних геологічних фондах України. Тому без знання осо-

бливостей результатів процесу геологорозвідувальних робіт того часу не можна 

ефективно користуватися цими геологічними матеріалами в разі оформлення ліцен-
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зій на розробку родовищ або для подальшого їхнього вивчення з метою нарощуван-

ня запасів корисних копалин.  

 Багатостадійна система геологорозвідувальних робіт колишнього Радянського 

Союзу, якe приймали в умовах директивного планування і єдиного державного дже-

рела фінансування, не відповідає сучасним вимогам. У ринкових умовах, коли гео-

логорозвідувальні роботи часто фінансують не за кошти державного бюджету, а за 

кошти інвесторів, надто жорстка регламентація розвідувального процесу суперечить 

основним положенням підприємницької діяльності. Інвестор може ухвалювати рі-

шення щодо проведення будь-якого етапу розвідки, не враховуючи стадійності робіт 

та ступеня геологічного і техніко-економічного вивчення. Він може залучати до 

експлуатації навіть рудопрояви, не роблячи необхідних геолого-економічних оцінок. 

Тобто потенційного інвестора цікавить передусім рівень ефективності інвестицій у 

розробку родовища та рівень інвестиційного ризику. Однак треба пам’ятати, що згі-

дно зі статею 45 Кодексу України про надра геолого-економічна оцінка є 

обов’язковою в разі переходу до   п о с т і й н о ї   експлуатації родовища для визна-

чення його промислової цінності, умов розробки й оподаткування.  

 Усе це, а також деякі негативні риси обов’язкової стадійності геологорозвіду-

вального процесу, зумовило доцільність прийняття Геологічним комітетом України 

нового Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копа-

лини.  

 Відповідно до цього Положення розвідка родовищ корисних копалин відбува-

ється в одну – третю стадію, а розвідувальні роботи можна розпочинати з будь-

якого етапу (стадії), якщо стан геологічного вивчення об’єкта достатній для їхнього 

геологічного обґрунтування. У новій редакції збережені всі основні положення (ме-

та, завдання, об’єкт, методика розвідки) багатостадійного розвідувального процесу, 

проте вже з урахуванням вимог нової класифікації запасів і ресурсів корисних копа-

лин державного фонду надр від 1997 р.  

 Отже, розвідку проводять тільки на родовищах або ділянках корисних копа-

лин, які отримали позитивну геолого-економічну оцінку за результатами попередніх 

робіт і визначені першочерговими для промислового освоєння. Такими об’єктами 

розвідки можуть бути попередньо розвідані родовища або їхні ділянки, що рекомен-
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довані за результатами розшуково-оцінних робіт, ділянки родовищ, які розробля-

ють, родовища (ділянки), що розвідані раніше й за різними обставинами не залучені 

до промислової експлуатації. На таких об’єктах виділяють типові ділянки деталізації 

або ділянки першочергового освоєння і площі перспективного розвитку. Об’єктами 

розвідки на площах перспективного розвитку є продуктивні зони і поклади корис-

них копалин, які розвідують розрідженою сіткою розвідувальних свердловин і гір-

ничих виробок. Тобто такі ділянки можна ототожнювати з об’єктами попередніх ро-

звідок багатостадійної системи.  

 На ділянках першочергового освоєння передбачають оптимальне згущення сі-

тки розвідувальних виробок для виявлення розвіданих запасів, проведення напівп-

ромислових технологічних досліджень і розробки промислової технологічної схеми 

переробки мінеральної сировини. Як бачимо, такі ділянки збігаються з об’єктами 

детальної розвідки багатостадійної системи.  

 За результатами виконаних розвідувальних робіт виконуть детальну геолого-

економічну оцінку (ГЕО-1) промислового значення виявлених запасів корисних ко-

палин, а матеріали геолого-економічної оцінки запасів родовища надають на експер-

тизу й затвердження ДКЗ.  

 У методичних рекомендаціях колишнього Радянського Союзу було зазначено, 

що на введених у розробку родовищах виконують дорозвідку й експлуатаційну роз-

відку. Про такі види робіт ідеться і в Класифікації запасів Державного комітету 

України, однак без зачислення їх до конкретної стадії. У нових же Положеннях про 

стадії геологорозвідувальних робіт нема навіть посилання на їхнє існування. Така 

неоднозначна інформація дає підстави розглядати, передусім, дорозвідку родовищ 

як частину розвідувального процесу, що входить до третьої стадії і яка корелює з 

додатковими розвідувальними роботами нового Положення.  

 Дорозвідку проводять під час проектування й експлуатації родовища в межах 

його гірничого відводу, щоб продовжити вивчення геологічної будови, виявлення й 

оконтурювання нових покладів і рудних тіл на флангах, глибоких горизонтах, пере-

ведення запасів з низьких категорій у вищі.  

 Експлуатаційну розвідку виконують упродовж усього періоду освоєння родо-

вища, це обов’язок рудничної геологічної служби, яка є на гірничому підприємстві з 
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перших днів його існування. За  процесом відпрацювання родовища вона може ви-

переджати його або супроводжувати. В ліпшому випадку експлуатаційна розвідка 

випереджає розвиток видобувних робіт і уточнює контури рудних тіл, їхню якість і 

внутрішню будову, гірничотехнічні умови відробки. Дані цієї розвідки використо-

вують для ефективного планування діяльності гірничого підприємства.  

 Супровідну експлуатаційну розвідку проводять одночасно з видобувними ро-

ботами, вона призначена для уточнення запасів корисних копалин, їхньої якості, 

особливостей просторового поширення і систематичного контролю за рухом запа-

сів. Запаси можуть зменшуватися внаслідок відпрацювання рудних тіл або збільшу-

ватися завдяки виявлення нових.  

 Для отримання необхідної інформації використовують усі гірничо-підготовчі 

й очисні виробки, бурові свердловини і спеціальні розвідувальні гірничі виробки, 

пройдені в межах експлуатаційної ділянки, та проводять геофізичні дослідження.  

 На підставі виконаних робіт з дорозвідки й експлуатаційної розвідки родовищ 

корисних копалин також переводять попередньо розвідані запаси в розвідані. Умов-

но балансові і позабалансові запаси, які залучають до розвідки, переводять у розряд 

балансових. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що називають розвідкою родовищ?  

2. Основні показники, що характеризують промислове значення родовищ.  

3. Головні завдання розвідки.  

4. До якої стадії належить розвідувальний процес і з яких етапів він складається? 

Дати стислу їхню характеристику.  

5. Як і чому змінюються об`єкти вивчення й оцінки різних етапів розвідувальних 

робіт?  

6. На яких родовищах корисних копалин проводять розвідку?  

7. Чим відрізняються площі перспективного розвитку від ділянок першочергового 

освоєння?  

8. Які питання вирішують на завершальному етапі розвідки?  

9. За результатами яких розвідувальних робіт проводять ГЕО-2 і ГЕО-1?  
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10.  У чому полягають основні особливості попередньої і детальної стадій згідно з 

класифікацією 1984 р.?  

11.  Головна різниця між багатостадійною системою геологорозвідувального проце-

су колишнього Радянського Союзу і положенням про стадії геологорозвідуваль-

них робіт, що діє в Україні.  

 

Розділ 9. Мінливість головних показників об’єктів 

розвідки  

Розвідувальні роботи на родовищі покликані передусім визначити кількість і 

якість корисних копалин, які містяться в ньому. Ці показники тісно пов’язані між 

собою і безпосередньо визначають як контури промислового зруденіння, так і якість 

корисного компонента в ньому. Зазвичай, вони не однакові в різних частинах родо-

вища чи рудного тіла. Ці неоднорідності пов’язані з природною мінливістю геологі-

чних параметрів покладів корисних копалин у горизонтальному і вертикальному на-

прямах. Тому визначення мінливості є одним з головних завдань розвідки, оскільки 

вона обґрунтовує раціональну щільність розвідувальної сітки і забезпечує високу ві-

рогідність відомостей про геологопромислові параметри родовищ. Мінливість родо-

вищ або рудних тіл – природна, зумовлена низкою геологічних чинників, які приз-

водять до того, що форма і розміри рудних тіл, потужність і якість, будова і їхній 

речовинний склад у різних частинах родовища можуть бути різною. Мінливість гео-

логічних параметрів відрізняється за   х а р а к т е р о м,   с т у п е н е м, а також   і н 

т е н с и в н і с т ю.  

 Під характером мінливості розуміють загальну тенденцію змін (властивостей): 

що зростає або спадає, хвиле- або стрибкоподібна (рис. 12). Ступінь мінливості за-

звичай характеризують величиною (розмахом) коливань. Розрізняють мінливість за-

кономірну і випадкову, хоча в природних умовах вони завжди є разом, з різними 

співвідношеннями.  
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Рис. 12. Криві мінливості основних показників ознаки рудного тіла:  

а – що зростає; б – хвилеподібна; в – стрибкоподібна. 

У разі   з а к о н о м і р н о ї   мінливості простежують повільне зростання або 

спадання показника ознаки від точки до точки спостережень, як, наприклад, зміна 

потужностей пластоподібних тіл (рис. 13, а). Чим менша інтенсивність мінливості, 

тим на більші відстані можна поширювати дані поодиноких спостережень для ви-

значення параметричних характеристик покладів мінеральної сировини. 

 За великої мінливості, особливо якщо 

вона простежена  на малих інтервалах, на-

впаки, розмах впливу поодиноких спостере-

жень зменшується, що потребує збільшення 

точок спостережень для отримання справж-

ніх уявлень про значення показників ознаки. 

Оскільки мінливість безпосередньо впливає 

на вірогідність визначень геологічних пара-

метрів рудних тіл, то з’ясована її закономір-

ність визначає допустиме значення інтерпо-

ляції та екстраполяції

 розвідувальних даних 

і дає зиогу прогнозувати поведінку рудних 

тіл між розвідувальними перерізами і за їхніми межами. Це, відповідно, допомагає 

раціонально обґрунтувати кількість точок спостережень (бурових свердловин, гір-

ничих виробок) на розвідувальній площі.  

                                                 

 Інтерполяція – знаходження за низкою значень функції проміжних її значень.  

Екстраполяція – знаходження за низкою значень функції інших її значень, які є за 

межами заданого ряду. 

 
Рис. 13. Інтерполяція спостережень у разі 

прямолінійної (а) і стрибкоподібної (б) 

мінливості показника ознаки. 
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 Під випадковою мінливістю розуміють зміни показника ознаки в суміжних 

точках спостережень, не пов’язаних між собою ні певними закономірностями, ні ві-

дстанями між пунктами спостережень. Ці зміни мають характер випадкових безлад-

них коливань позитивного і негативного значення, які зрідка зберігають сталість на-

віть у декількох сусідніх точках спостережень (див. рис. 13, б).  

 Випадкову мінливість неможливо прогнозувати, і для оцінки середнього пока-

зника ознаки потрібне нарощування точок спостережень. Чим більше точок спосте-

режень, тим точнішим (докладнішим) буде значення показника ознаки ,і навпаки.  

 Для вивчення мінливості використовують як геологічні, так і статистичні ме-

тоди. Статиститчні методи дають змогу отримати числові характеристики у вигляді 

коефіцієнтів варіації і кореляції.  

9.1. Коефіцієнт варіації 

 Коефіцієнт варіації V є основним засобом визначення кількісної характеристи-

ки мінливості досліджувальної ознаки і відображає відхилення окремих часток ви-

мірювань показника (потужності, вмісту, об’ємної ваги) від його середнього значен-

ня.  

 Значення коефіцієнта варіаціїї залежить не тільки від геологічних особливос-

тей будови родовища, а й від низки інших чинників. Наприклад, коефіцієнт варіації 

вмісту корисного компонента або об’ємної ваги залежить від способу відбору і роз-

міру проб. Чим більший об’єм проб, тим менше його значення. Суттєвим недоліком 

коефіцієнта варіації є те, що він не враховує характеру мінливості і відображає тіль-

ки її ступінь. Тому за наявності закономірної мінливості коефіцієнт варіації завищує 

ступінь випадкової мінливості, тому його використання без урахування цих особли-

востей може призвести до неправильних висновків.  

 У ході розвідувальних робіт його широко використовують для того, щоб зачи-

слити родовище до однієї з груп складності будови родовищ за класифікацією ДКЗ, 

а також щоб визначити приблизну відстань між пробами. Чим більше значення кое-

фіцієнта варіації V, тим складніша будова родовища і тим більше витрат потребує 

його розвідування.  
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 Коефіцієнт варіації обчислюють як співвідношення середньоквадратичного 

відхилення σ результатів вимірювання геологопромислових значень М до їхнього 

середньоарифметичного значення і виражають у відсотках:  

100%
M

σ

ср

V . 

          Таблиця 11  

Приклад обчислення коефіцієнта варіації 
 

Номери проб 

Виміряні значення 

показника ознаки М 

(вміст металу,  %, 

або потужність руд-

ного тіла,  М) 

Відхилення від сере-

днього арифметич-

ного (М-Мср)=х 

Квадрат відхилення 

від середньоарифме- 

тичного х
2
 

1 5 -2 4 

2 2 -5 25 

3 8 1 1 

4 12 5 25 

5 7 0 0 

6 3 -4 16 

7 4 -3 9 

8 9 2 4 

9 13 6 36 

∑n=9  ∑М=63  ∑х
2
=120 

          

n - кількість проб  

Мсер= 
n

М
= 

9

63
 = 7;  

1
σ

2




n

x
= 

19

120


 = 3,87.    

Коефіцієнт варіації V = 100%
M

σ

сер

  = 
7

87,3
· 100 % = 55,3 %. 

 Як зазначено, чим більше значення коефіцієнта варіації, тим більший ступінь 

мінливості параметрів родовища, і тим більші похибки можливі в ході обчислення 

середніх показників ознаки.  

 Для оцінки можливої помилки використовують середньоарифметичну випад-

кову похибку m, яка залежить від особливостей того чи іншого параметра та кілько-

сті спостережень:  

m = 
n

σ
 

У відсотках така похибка матиме вигляд  

m% = ± 
серM

m
· 100%. 

9.2. Коефіцієнт кореляції 

У разі аналізування будови родовища, особливо під час опрацювання матеріа-

лів випробовування багатокомпонентних рудних тіл, простежується закономірна ко-



 140 

реляційна залежність між декількома ознаками. Наприклад, зі зменшенням потуж-

ності рудного тіла зменшується або збільшується вміст корисного компонента в ру-

ді, у разі коливання вмісту свинцю в поліметалевих рудах спостерігають відповідні 

зміни вмісту цинку. Кореляційна залежність може бути прямою і зворотною.  

 Для кількісного визначення кореляційних зв’язків використовують коефіцієнт 

кореляції r, знвчення якого коливається від нуля до ±1. Якщо зв’язку між компонен-

тами немає, то r = 0. При r = +1 фіксують пряму пропорційну залежність. У випадку 

позитивної прямої кореляції збільшення одного компонента приводить до збільшен-

ня іншого. Від’ємне значення коефіцієнта кореляції r = -1 є ознпкою зворотного 

зв’язку, тобто збільшення значення одного компонента зменшенням іншого.  

Кореляційну залежність можна виявити графічним і аналітичними способами.  

 Аналітичним способом коефіцієнт кореляції обчислюють за формулою  

     r = ±



22

·αα

·αα

yx

yx , 

де αx i αy –  відхилення часткових значень вимірювань від їхнього середнього зна-

чення для одного й іншого компонента.  

 Приклад обчислення коефіцієнта кореляції між вмістами Pb і Zn у поліметале-

вій жилі наведена в табл. 12. 

 Для визначення ступеня вірогідності отриманого висновку визначають похиб-

ку my коефіцієнта кореляції за формулою  

n

r
mr

21
 , 

яка може досягати, згідно з теорією ймовірності, потрійного значення mr,тобто 

зв’язок можна вважати надійним, якщо r задовольняє вимогам r≥3mr .  

          Таблиця 12  

   Приклад обчислення коефіцієнта кореляції  

 
Номер 

проби 

(аналізу) 

Вміст 

Pb, % 

Відхи- 

лення 

від се- 

редньо- 

го вміс- 

ту αx 

Квадрат 

відхи- 

лення 

αx
2
 

Вміст 

Zn, % 

Відхи- 

лення 

від се- 

редньо- 

го вміс- 

ту αy 

Квадрат 

відхи- 

лення 

αy
2
 

Добуток 

відхи- 

лень 

αx·αy 

1 6.00 +3.18 10.11 5.50 +1.22 1.49 +3.88 

2 3.94 +1.12 1.25 4.52 +0.28 0.08 +0.31 

3 1.22 -1.60 2.56 3.32 -0.96 0.92 +1.54 

4 2.36 -0.46 0.21 3.21 -1.07 1.45 +0.49 
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5 1.87 -0.95 0.90 1.48 -2.80 7.84 2.66 

6 0.78 -2.04 4.16 3.47 -0.87 0.76 +1.77 

7 0.85 -1.97 3.88 1.80 -2.48 6.15 +4.89 

8 4.12 1.30 1.69 6.72 +2.44 5.95 +2.61 

9 6.05 +3.23 10.43 7.80 +3.52 12.39 +11.37 

10 3.33 -0.49 0.24 4.05 -0.23 0.05 +0.11 

11 1.86 -0.96 0.92 3.75 -0.53 0.28 +0.51 

12 1.32 -1.15 1.32 3.12 -1.16 1.35 +1.33 

13 3.01 +0.19 0.04 4.92 +0.64 0.41 +0.12 

14 2.79 -0.03 0.00 4.87 +0.59 0.35 -0.02 

15 2.75 -0.04 0.00 5.66 +1.38 1.90 -0.06 

Сума  42.2 - 37.71 64.19 - 41.4 +31.6 

Середня 2.82 - - 4.28 - - - 

r = ;8,0
4,41·71,37

6,31

αα

αα

22


 



yx

yx mr = ;09,0
87,3

36,0

15

64,0121







n

r
 

r ≥ 3m;  0,8 > 3 · 0,09. 

Коефіцієнт означає, що прямий зв’язок між вмістом свинцю і цинку високий, а 

коефіцієнт кореляції визначений цілком надійно.  

 У разі великого значення коефіцієнта кореляції, визначеного в процесі пробо-

відбирання рудних тіл, можливе суттєве зменшення кількості хімічних аналізів на 

другий компонент і з’ясування його вмісту за кореляційними зв’язками з іншими 

корисними компонентами. Кореляційний аналіз також відіграє важливу роль у під-

рахунку запасів і визначенні середньоблокових вмістів супутніх елементів у блоках. 

Усе це значно скорочує видатки на проведення хімічних аналізів і загальну вартість 

розвідувальних робіт.  

9.3. Мінливість форми і переривчастість тіл корисних копалин 

 Детальне вивчення морфології рудних тіл є обов’язковою умовою, від якої за-

лежать методика розвідки та вірогідність оцінки запасів корисних копалин розвіду-

ваного родовиша. У ході розгляду морфологічних особливостей рудних тіл потрібно 

зазначати, що рудне тіло – поняття не тільки геологічне, а й економічне. Тому в разі 

розгляду рудних тіл з чіткими геологічними межами і без них, коли оконтурювання 

відбувається за результатами пробовідбирання, розвідку найбільше цікавить морфо-

логічна характеристика тих рудних тіл або їхніх інтервалів, які є власне промисло-

вими об’єктами.  

Під час аналізування виявлених форм також потрібно враховувати можливість 

переходу одних морфологічних типів рудних тіл в інші. Наприклад,кварцово-рудні 

тіла переходять у зони прожилково-вкрапленої мінералізації та штокверкові утво-
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рення або лінзоподібні поклади, які на глибині розгалужуються на відокремлені сто-

впи або гнізда.  

 Сталість форм рудних тіл, зазвичай, визначена витриманістю їхньої потужнос-

ті або поперечного перерізу. Більшість родовищ представлена двома довгими розмі-

рами й одним коротким: пласти, пластоподібні поклади, жили, лінзи. Оскільки вони 

мають різну мінливість за різними напрямами, то серед них завжди можна визначи-

ти напрям максимальної і мінімальної зміни. Напрям максимальної зміни для біль-

шості сплющених тіл збігається з напрямом їхньої потужності. Часто зміна морфо-

логічних типів таких тіл є повільною, тобто потужність поступово змінюється, вод-

ночас маючи стале значення і знак.  

 У випадках закономірної зміни вона визначена рівнянням  

Δm = Q·Δℓ, 

де ∆ℓ – відрізок довжини рудного тіла; ∆m – приріст потужності на всьому відрізку;  

Q – кутовий коефіцієнт, що дорівнює tg α (рис. 14).  

У разі випадкової мінливості потужності або 

площі перерізу показники мінливості можна 

розрахувати за допомогою коефіцієнта варіації 

потужності Vm=
сер

m

M

σ
·100 % або за площею пе-

рерізу Vs = 
сер

s

S

σ
 · 100 %.  

 Тіла ізометричної форми, які інколи ха-

мають надто інтенсивну мінливість форми в 

різних напрямах, вивчають, порівнюючи площі їхнього поперечного перерізу у вер-

тикальних або горизонтальних розрізах. У таких тілах максимальна мінливість збі-

гається з площинами, перпендикулярними до смугастості, сланцюватості або якої-

небудь іншої ознаки, яка визначає анізотропність її внутрішньої будови.  

 Водночас внутрішня будова продуктивних покладів визначена ступенем пере-

ривчастості зруденіння й закономірним чергуванням рудних і безрудних ділянок у 

контурі підрахунку запасів. Ступінь переривчастості зруденіння характеризують ко-

ефіцієнтом рудоносності (продуктивності) Кр, який визначають як співвідношення 

 
Рис. 14. Зміна потужності рудного тіла в 

зоні його виклинювання 
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промислової частини родовиша, покладу, окремого блока до всього родовища, пок-

ладу або блока. Він може бути лінійним, площинним та об’ємним.  

 У практиці розвідувальних робіт найбільше поширені лінійний і площинний 

коефіцієнти рудоносності (рис. 15):  

  Кр = 
L

p
,   Кр = 

S

S p  , 

де ∑ℓp – сума довжин промислових ділянок рудного тіла; L –довжина всього рудно-

го тіла; ΣSp – сума площ, зайнятих промисловою мінералізацією; S - площа всього 

родовища.  

 

 Значення коефіцієнта рудоносності 

змінюється від 1,0 до 0. Чим вище значення 

Кр, тим менша переривчастість зруденіння, 

яке при Кр=1 представлене суцільним про-

мисловим покладом. Якщо значення Кр 

становить від 0,7 до 1,0, то зруденіння має слабко переривчастий характер, при 0,30–

0,7 – переривчастий. Велику переривчастість спостерігають при Кр < 0,3, а при 0 

промислового зруденіння нема.  

 Різновидами коефіцієнта рудоносності (продуктивності) є коефіцієнти валун-

ності, кам’янистості, закарстованості.  

Коефіцієнт рудоносності не відображає характеру переривчастості зруденіння, 

оскільки в рудних тілах може бути декілька пустих або промислових інтервалів. 

Причому один промисловий інтервал може дорівнювати декільком, а коефіцієнт ру-

доносності в обох випадках буде однаковим, незважаючи на те, що характер перери-

вчастості різний. Тому, характеризуючи витриманість зруденіння, В.Бірюков запро-

понував для оцінки розмірів рудних і безрудних ділянок використовувати коефіці-

єнт переривчастості Кпр. Цей коефіцієнт визнає переривчастість за кількістю і розмі-

ром розривів суцільності зруденіння і є зворотною величиною до коефіцієнта рудо-

носності Кпр = 
pK

i
 , де і – кількість перерв зруденіння.  

9.4. Якість корисних копалин і їхня мінливість 

 Морфологічні особливості рудних тіл здебільшого вивчають і розглядають 

одночасно з вивченням якісних характеристик корисних компонентів, які входять до 

 
Рис. 15. Коефіцієнт рудоносності: 1 – рудний 

інтервал; 2 – безрудний інтервал. 
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їхнього складу. Під час аналізування внутрішньої будови рудних тіл визначають ха-

рактер і ступінь мінливості цих показників, бо саме він має вирішальне значення у 

з’ясуванні особливостей геологічної будови родовища.  

 Показниками, що характеризують якість корисних копалин, є вміст корисних 

компонентів і шкідливих домішок та їхні фізичні властивості. Перший показник ві-

дображають для різних видів корисних копалин по-різному: у відсотках, грамах на 

тонну, грамах на метр кубічний. Для одних корисних копалин визначають вміст 

елементів (Cu, Pb, Au, Ni та інші), для інших – вміст оксидів (WO3, Cr2O3, BaO) або 

мінералів (графіт, флюорит).  Показники, що характеризують фізичні властивості 

корисних копалин (розміри кристалів, твердість, міцність та інші), застосовують, го-

ловно, для оцінки нерудної мінеральної сировини.  

 Як зазначено вище, мінливість показників корисних копалин, якщо вона випа-

дкова, визначаєють через середньоквадратичне відхилення  і за коефіцієнтом варіа-

ції V, а закономірну мінливість – за приростом показника ознаки на одиницю дов-

жини.  

 Переважна частина руд корисних копалин – це комплексна мінеральна сиро-

вина, для якої дуже важливо визначити не тільки характер розподілу (рівномірний 

або стрибкоподібний), а й ступінь однорідності зруденіння за потужністю, простя-

ганням і падінням. У деяких випадках спостерігають постійність складу мінеральної 

сировини за простяганням і падінням, в інших випадках є горизонтальна або верти-

кальна зональність. Наприклад, у рудах поліметалевих родовищ часто галеніт і сфа-

лерит домінують у верхніх горизонтах, а халькопірит – у глибших тощо.  

 Більшість родовищ, особливо рудних, мають неоднорідну будову, обумовлену 

різними природними чинниками, зокрема наявністю в межах одного родовища різ-

них за речовинним складом рудних тіл. Така неоднорідність будови родовища або 

окремого тіла корисних копалин обумовлює необхідність  виділення в їхньому скла-

ді природних типів і промислових сортів руд.  

 Під природним типом розуміють різновиди мінеральної сировини, які відріз-

няються технологічними властивостями і визначають різні способи їхньої перероб-

ки. Промислові сорти – накопичення мінеральної сировини, яка вирізняється якістю, 

що впливає на її призначення і використання. В одних випадках природний тип мо-
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же відповідати певному сорту мінеральної сировини, в інших промисловий сорт 

охоплює декілька природних типів, у ще інших у складі природного типу може бути 

декілька промислових сортів. Ці особливості мінеральної сировини безпосередньо 

впливають на визначення промислового контуру родовищ корисних копалин. 

Питання для самоконтролю 

1. Мінливість природних мінеральних накопичень і масштаби її проявів.  

2. Схарактеризувати головні показники мінливості і їхній вплив на вірогідність 

геологічних спостережень.  

3. Сформулювати поняття “закономірна” і “випадкова” мінливість розвідуваних 

ознак. Які властивості корисних копалин у цьому разі аналізують?  

4. Коефіцієнт варіації і його вплив на визначення геологопромислових показни-

ків корисних копалин.  

5. Коефіцієнт кореляції і його значення для методики пробовідбирання багато-

компонентних рудних тіл.  

6. Залежність інтенсивності мінливості від морфологічних типів рудних тіл.  

7. Що таке коефіцієнти рудоносності й переривчастості та їхній зв’язок з внут-

рішньою будовою рудних тіл?  

8. Якісна характеристика мінливості та її вплив на умови проведення розвідува-

льних робіт.  

9. Що таке природний тип і промисловий сорт руди?  

 Розділ 10. Типові засоби і системи  

геологорозвідувальних робіт 

 Висока вірогідність геологічних досліджень у багатьох випадках залежить від 

вибору технічних засобів розвідки, обґрунтування місця їхнього раціонального роз-

ташування і масштабів розвідуваного об’єкта. У ході їхнього вибору враховують за-

вдання розвідки на конкретному етапі розвідувальних робіт і особливості геологіч-

ної будови розвідуваного родовиша. Чим більша щільність сітки спостережень і ро-

зміри поверхні штучних відслонень, тим надійніші результати досліджень, нато-

мість витрати часу і праці значно більші. Тому вибір оптимальної розвідувальної си-

стеми повинен забезпечити виконання геологічного завдання за мінімальних витрат 
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часу, праці і коштів, враховуючи, що залежно від етапу розвідувальних робіт змі-

нюються як об’єкти досліджень, так і вимоги до детальності їхнього обстеження.  

 До сучасних типових засобів розвідки належать гірничі виробки, бурові свер-

дловини і геофізичні методи досліджень. Надійні розвідувальні дані отримують уна-

слідок проходки гірничих виробок, що дає змогу одержати максимальну інформацію 

про результати досліджень мінеральної сировини та виконати будь-які дослідження 

і спостереження. Гірничі виробки також за потреби можна провести в будь-якому 

напрямі, а частину з них за відповідних умов проходки використати для подальшої 

експлуатації. Тому, незважаючи на порівняно тривалий час їхньої проходки, трудо-

місткість і високу вартість, їх часто використовують у ході розвідки особливо скла-

дних за геологічною будовою родовищ, а в окремих випадках це єдино можливий1 і 

ефективний засіб розвідки.  

 Бурові свердловини проходять значно швидше, ніж гірничі виробки, і вони 

коштують у три-чотири рази дешевше, проте цінність і порівняна вірогідність мате-

ріалів, отриманих з керна бурових свердловин у всіх випадках нижча, ніж з гірничих 

виробок. Також загальне зменшення часу і витрат на розвідку бурінням порівняно з 

розвідкою гірничими виробками компенсується їхнім обсягом, який повинен поміт-

но зростати порівняно з обсягом гірничих робіт.  

 Найдешевшими і швидкими у виконанні є геофізичні методи, але вони зазви-

чай не забезпечують безпосереднього визначення якості корисних копалин і дають 

дистанційні й приблизні характеристики рудних тіл і умов їхнього залягання. Тому 

інколи в разі вибору способів розвідки геофізичні методи незаслужено ігнорують 

або їх проводять відірвано від основних робіт, що призводить до невикористання 

виявлених геофізичних аномалій у ході розвідки родовищ, тобто знижує якість роз-

відувальних робіт.  

 Усі ці засоби пвд час геологорозвідувальних робіт частіше комбінують, допо-

внюючи і коригуючи їх.  

10.1. Гірничі розвідувальні виробки 

 Для простеження тіл корисних копалин на поверхні родовища і їхнього розк-

риття на глибині використовують практично всі види гірничих виробок, серед яких 

виділяють дві групи: поверхневі та підземні гірничі виробки.  
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 Поверхневі виробки не потребують великих витрат часу і коштів, їх широко 

застосовують на ранніх етапах розвідки. Це канави, шурфи, розчистки і кар’єри.  

 К а н а в и  (траншеї) використовують під час розвідки родовищ корисних ко-

палин, що покриті пухкими відкладами потужністю 3–5 м. Їх прокладають навхрест 

простяганню структур родовища, вони мають трапецієподібну або прямокутну фор-

му і довжину від перших метрів до 20–30 м при ширині віл 0,7 до 1,0 м. Якщо їхня 

довжина перевищує 50 м, то канави називають магістральними. Траншея, по суті, є 

канавою великого перерізу (3–4 м), що утворилася під час механізованої проходки.  

 Р о з ч и с т к и  – це виробки у вигляді зрізів покривних відкладів на стрімких 

схилах рельєфу довільної форми, без чітко вираженої довгої осі, призначені для роз-

криття корінних порід.  

 Ш у р ф и   застосовують для розкриття похилих або крутоспадних покладів 

корисних копалин, розташованих біля денної поверхні. Вони мають прямокутну фо-

рму перерізу, інколи круглу – це так звані дудки. До глибини 10 м їх уважають не-

глибокими, зазвичай, мають перерізи 1,5–2,0 м
2
. У разі проходки до глибини 30–40 

м з перерізом 4,0 м
2
 їх уважають глибокими і зачисляють до підземних гірничих ви-

робок.  

 Неглибокі шурфи проходять для виявлення, простеження й оконтурювання 

рудних покладів або геологічних структур за простяганням під наносами. Глибокі 

шурфи проходять, щоб вивчити приповерхневі ділянки рудних покладів за падінням 

і простяганням. Часто з них проходять підземні горизонтальні виробки для перетину 

рудних тіл на повну потужність.  

 Р о з в і д у в а л ь н і   к а р ’ є р и   застосовують для розвідки покладів корис-

них копалин неглибокого залягання, що мають крупнокристалічну будову 

(п’єзооптична сировина, дорогоцінне і виробне каміння та ін.), для відбору техноло-

гічних проб, інколи одночасного видобування мінеральної сировини. За розмірами 

кар’єри мають порівняно велику площу розкриття без чіткої довжини і ширини. Їхні 

параметри залежать від об’єму гірської маси, необхідної для отримання належної 

інформації, і змінюються зазвичай від 10 до 200 м
3
 і більше.  

Підземні гірничі виробки, які потребують складної організації прохідницьких 

робіт, широко використовують на завершальних етапах розвідки родовищ, а також у 
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процесі його відпрацювання підземним способом. До них належать розвідувальні 

шахти, штольні, квершлаги, штреки, орти, гезенки і повстаючі (рис. 16).  

 
Рис. 16. Підземні гірничі виробки: 

1 – розсічка; 2 – квершлаг; 3 – навколостовбурний двір; 4 – шахтний стовбур; 5 – штрек; 6 

– повстаючий; 7 – гезенк; 8 – службова камера; 9 – зумф. 

 Р о з в і д у в а л ь н і   ш а х т и  – вертикальні або похилі виробки перерізом 

понад 4 м, застосовують в умовах слабко розчленованого рельєфу для розвідки ро-

довищ на глибину. Стовбури шахт можуть бути круглого перерізу (глибина – до 500 

м) і прямокутного (глибина – до 300 м).  

 Ш т о л ь н і  – горизонтальні виробки, які мають вихід на денну поверхню, їх 

застосовують в умовах розчленованого гірського рельєфу, проходять по рудному ті-

лу або пустій породі (підхідна штольня). Найчастіше використовують перерізи што-

лень від 3,6 до 6,4 м
2
, за довжини від декількох сотень метрів до перших кілометрів.  

 Із шахтних стовбурів і штолень зазвичай проходять інші підземні гірничі ви-

робки, серед яких домінують штреки і квершлаги. Вони часто мають такі ж розміри, 

як і штольні, з яких їх проходять.  

 К в е р ш л а г и  – горизонтальні виробки, які проходять зі стовбурів шахт, 

штолень або штреків навхрест простяганню рудних тіл або для з’єднання декількох 

паралельних штреків.  

 Ш т р е к и  – горизонтальні виробки, які проходять з шахт або штолень за 

простяганням тіл корисних копалин або по вмісних породах. В останньому випадку 
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їх називають польовими штреками. Якщо потужність рудного покладу значно пере-

вищує ширину штрека, то з нього проходять поперечні виробки – орти.  

 О р т и  (р о з с і ч к и) – горизонтальні виробки, які проходять зі штолень і 

штреків, шурфів і повстаючих для перетину потужності рудного тіла або виявлення 

нових, близько розташованих рудних тіл. Вони мають зазвичай невелику (10–20 м) 

довжину і зменшені перерізи – від 1,8 до 3,6 м
2
, інколи більше. Розсічка від орта ві-

дрізняється тим, що може проходити і за межами рудного тіла, а від квершлагів – 

малими розмірами і призначенням.  

 П о в с т а ю ч і   і   г е з е н к и 

 – вертикальні й крутоспадні гірничі виробки 

прямокутного перерізу від 2,0 до 4,2 м
2
, які задають з будь-якого

  
підземного гори-

зонту вниз за падінням або угору за повстанням рудного тіла. Вони призначені для 

вивчення геологічних характеристик рудних тіл або для з’єднання сусідніх горизон-

тів. У першому випадку вони відіграють роль вертикальних розсічок. Повстаючі 

проходять з рудних штреків за повстанням рудних покладів для простеження харак-

теру мінливості зруденіння, а також для оконтурювання тіл корисних копалин. Як-

що потужність рудного тіла більша від ширини повстаючого, то останній викорис-

товують як підхідну виробку для проходження з неї додаткових ортів.  Гезенки при-

значені для вивчення рудних тіл за падінням, вони проходять з квершлагів униз. 

Якщо вони перерізають горизонтальні або пологоспадні тіла за потужністю, то є ве-

ртикальними аналогами ортів.  

10.2. Бурові розвідувальні свердловини 

 Незважаючи на зазначені вище недоліки, розвідувальні свердловини широко 

використовують для розвідування більшості родовищ. Це пояснюють їхньою висо-

кою мобільністю, значно меншими витратами часу і коштів на погонний метр про-

ходки, що особливо важливе з огляду на різке зростання глибин розвідуваних родо-

                                                 

 У сучасній гірничій літературі нема єдиного розуміння цих двох термінів. У деяких 

випадках повстаючими називають гірничі виробки, пройдені в напрямі знизу дого-

ри, за повстанням рудного покладу, а гезенки – зверху вниз; в інших випадках ці те-

рміни використовують як синоніми. В нашому випадку пропонуємо чіткіше тракту-

вання обох типів виробок.  
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вищ. У більшості країн розвідку родовищ проводять винятково бурінням з перехо-

дом на різних етапах розвідувального процесу до проходки важких гірничих виро-

бок і будівництва експериментальних збагачувальних підприємств.  

 Буріння свердловин виконують трьома основними способами: обертальним, 

ударно-канатним і ударно-обертальним.  

 О б е р т а л ь н е   б у р і н н я  –  найпоширеніший вид розвідувальних робіт. 

Його проводять з використанням обертального породоруйнівного інструмента-

коронки або долота, армованого твердими сплавами або алмазами. У разі застосу-

вання долота породу руйнують суцільним вибоєм, по всій площі вибою. У випадку 

використання коронки руйнування вибою відбувається по кільцю, коли в центрі 

свердловини залишається колонка незруйнованої породи –  к е р н. Тпкий спосіб 

отримав назву колонкового.  

 Можливість отримання керна, тобто геологічного матеріалу, що характеризує 

геологічний розріз і склад мінеральної сировини, реалізація спрямованого і багатос-

товбурного буріння викривленням свердловини в породах різної міцності забезпечує 

цьому виду буріння перевагу.  

  Сучасний парк розвідувальних бурових агрегатів має великий набір різнома-

нітних типів бурових верстатів, що дають змогу бурити вертикальні, похилі й гори-

зонтальні свердловини на тверді корисні копалини на різні глибини – від перших 

десятків до 2 000 м як з поверхні, так і з підземних розвідувальних виробок.  

 Для проходки неглибоких приповерхневих свердловин використовують бурові 

агрегати, змонтовані на автомашинах або самохідних установках з гусеничним хо-

дом. Для глибоких свердловин (> 400 м) застосовують стаціонарні бурові агрегати, 

вибір яких залежить від проектної глибини свердловини.  

 У д а р н о - о б е р т а л ь н е   б у р і н н я    особливо перспективне в районах 

поширення потужних товщ багаторічної мерзлоти та в безводних пустельних райо-

нах. Воно полягає в одночасному впливі на породоруйнівний інструмент ударних 

імпульсів, осьового зусилля й обертального моменту, що забезпечує ефективне руй-

нування вибою в разі повільного обертання, ніж у випадку власне обертального. Для 

буріння цим способом застосовують спеціальні механізми: гідроударники, пневмоу-

дарники, забійні вібратори, магнітостриктори.  
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 У д а р н о - к а н а т н е   б у р і н н я   застосовують під час розвідки припове-

рхневих родовищ, частіше – рудних штокверків, розсипів, води та інших розвідува-

льних робіт, де не потрібне отримання керна. Цей вид буріння полягає в передроб-

ленні породи в свердловині важким породоруйнівним інструментом – долотом, яке 

на канаті періодично піднімають і скидають на вибій. Після заглиблення свердлови-

ни на 20–50 см буріння переривають і свердловину очищають від шламу.   

 Перевагою ударно-канатного буріння є в декілька разів більша (порівняно з 

колонковим бурінням) швидкість проходки свердловини, особливо по міцних поро-

дах до глибини 150 м, а також можливість буріння без промивання і великі діаметри 

свердловини (до 600 мм). Великі діаметри забезпечують високу репрезентативність 

проб з таких свердловин, а також можливість відбору технологічних проб.  

10.3. Геофізичні методи 

 Для підвищення якості й високої ефективності геологорозвідувальних робіт 

широко використовують геофізичні комплекси, які складаються з наземних, сверд-

ловинних і шахтно-рудникових методів. Як здебільшого допоміжні технічні засоби, 

геофізичні методи застосовують у ході складання геологічних розрізів, оконтурю-

вання можливих площ поширення корисних копалин, а інколи для визначення якос-

ті їхнього рудного навантаження і контурів промислового зруденіння.  

 З огляду на розробку нових геофізичних методів (метод перехідних процесів, 

високоточна магніторозвідка, контактний спосіб поляризаційних кривих та ін.), під-

вищення чутливості геофізичної апаратури (протонні, квантові магнітометри), удо-

сконалення методики робіт їхні можливості значно зросли, особливо в разі прове-

дення наземних геофізичних досліджень. Суть цих методів і умови їхнього викорис-

тання, а також відповідна апаратура наведені в спеціальних курсах прикладної гео-

фізики. Тут наведемо тільки стислі відомості про застосування геофізичних методів 

для вирішення деяких питань у ході розвідки родовищ.  

Наземні геофізичні методи геологічної розвідки 

 У комплексі цих методів особливо широко використовують методи електро-

розвідки і магніторозвідки, менше – гравірозвідки.  

 Е л е к т р о м е т р и ч н і   р о б о т и   є найпоширенішим видом геофізичних 

досліджень, які застосовують у розвідці різноманітних родовищ корисних копалин. 
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Сюди належать електропрофілювання (ЕП), індуктивне профілювання (ІП), електро-

зондування (ВЕЗ), методи викликаної поляризації (ВП) і природного поля (ПП). 

Останній метод широко використовують практично на всіх етапах розвідувальних 

робіт у наземному і свердловинно-шахтному варіантах.  

 Найпоширенішим є електропрофілювання з усіма чотирма модифікаціями, які 

виконують, головно, у масштабах 1:5 000 – 1:2 000.  

 Головними геолого-геофізичними передумовами використання електропрофі-

лювання є наявність у рудах сульфідів, мінералів заліза, манґану тощо, які зумов-

люють їхній низький електричний опір порівняно з вмісними породами. Глибина за-

лягання рудних тіл – до 50 м, рідше – до 100 м з чітким простяганням і крутим па-

дінням, інтенсивною зміною білярудних процесів. Різні модифікації методу елект-

ропрофілювання виявились ефективними в ході вивчення геоморфологічних струк-

тур, простеження продуктивних рудних покладів, контактів інтрузивних порід і да-

йок, виявлення кір звітрювання, зон розсланцювання, окварцювання, графітизації, 

також їх залучають для вивчення гірничотехнічних і гідрогеологічних умов.  

 У ході розвідування добре провідних рудних зон або для вирізнення і просте-

ження рудоконтролювальних структур, рудоносних горизонтів також добрі індукти-

вні методи профілювання (модифікації ДІП, НП, ДК).  

 Для вивчення просторового положення, морфології, будови й елементів заля-

гання рудних тіл у вертикальному розрізі застосовують метод електрозондування, 

який є основним у визначенні положення і складу кір звітрювання, зон окиснення 

родовищ, потужностей пухких відкладів і їхньої будови. Методика електрозонду-

вання, особливо в разі чіткої диференціації вмісних порід і руд, дає змогу вивчати 

розрізи на глибину від перших сотень метрів до 1–2 км. Під час вивчення  рудних 

горизонтів з вкрапленим зруденінням використовують ВЕЗ-ВП, з масивним або гус-

товкрапленим зруденінням – ВЕЗ-ПП.  

 На сульфідних, магнетитових, рідкіснометалевих та інших родовищах, у рудах 

яких є вкраплена сульфідна і магнетитова мінералізації, широко використовують 

метод викликаної поляризації в різних масштабах (від 1:5000 до 1:1000) залежно від 

етапів розвідки, вибраного об’єкта або площі родовища. Цей метод дає змогу вивча-
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ти будову рудних зон, їхні розміри, елементи залягання, зазвичай, на невеликій гли-

бині (100–200 м).  

 Із модифікацій методу електропрофілювання в розвідці використовують голо-

вно серединний градієнт (СГ-В) і комбіноване (КП-ВП) профілювання.  

 Якщо руди таких родовищ представлені масивними, суцільними, густо вкрап-

леними рудами, для яких характерна висока провідність, то до комплексу наземних 

розвідувальних робіт рекомендують включати знімання методом перехідних проце-

сів. 

 М а г н і т о м е т р и ч н і   р о б о т и   ґрунтуються на диференціації гірських 

порід і руд за магнітними властивостями, що допомагає виявляти й оконтурювати 

рудовмісні зони та окремі рудні тіла (передусім руд чорних і кольорових металів) з 

високим ступенем точності. Крім того, магнітометричні роботи дають змогу прово-

дити детальне розчленування порід за літологічним складом, виявляти локальні 

структурні елементи, а також вивчати інженерно-геологічні умови. 

 Методично магніторозвідувальне знімання відрізняється від розшукових зні-

мань густотою сітки спостережень, його проводять у масштабах 1:2 000 – 1:1 000. У 

разі вибору сітки спостережень потрібно орієнтуватися на виявлення геологічних тіл 

протяжністю не менше перших десятків метрів за поперечних розмірів у перші мет-

ри.  

 Для вивчення внутрішньої будови рудоконтролювальних структур і окремих 

рудних покладів, а також для виявлення локальних неоднорідностей у верхніх час-

тинах розрізу (карстів, тріщинуватості та ін.) використовують мікромагнітне зні-

мання.  

 Г р а в і м е т р и ч н і   р о б о т и   в ході розвідки родовищ спрямовані, голов-

но, на простеження і вивчення рудних зон за допомогою гравіметричного знімання 

різних масштабів (від 1:5 000 до 1:1 000), уточнення структурного положення родо-

вища в рудному полі, з’ясування типів локалізувальних структур і положення в них 

рудних покладів.  

 Сприятливими для проведення гравірозвідки геологічними умовами і фізич-

ними передумовами є диференціація порід за щільністю.  
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 Упевнено цим методом виявляють і вивчають поклади залізорудних і хроміто-

вих родовищ.  

 Переапгоюю гравіметричного знімання є підвищена глибинність, можливість 

оцінки глибоких горизонтів родовищ.  

 С е й с м о м е т р и ч н і   р о б о т и   в розвідувальному комплексі застосову-

ють зрідка і відіграють вони допоміжну роль. Це пов’язано певним чином з недос-

коналістю методу і техніки сейсмічних досліджень у сильнодислокованих і високо-

швидкісних середовищах. Нині ці роботи широко використовують для виявлення й 

оконтурювання покладів нафти і солей.  

Свердловинні й шахтні геофізичні методи вивчення родовищ 

 Геофізичні роботи в цих умовах проводять для вивчення геологічних розрізів 

гірських порід і виявлення корисних копалин навколо свердловин і гірничих виро-

бок. Вони збільшують інформаційний радіус свердловин і виробок, проведених по 

розрідженій сітці, і забезпечують отримання відомостей  про особливості геологіч-

ної будови простору навколо них та між ними. Для вирішення цих завдань залуча-

ють як нові методи, властиві тільки цим умовам, так і наземні геофізичні комплекси, 

проте вже з урахуванням специфіки свердловинно-шахтних умов. У цьому разі збе-

режені і враховані всі геолого-геофізичні передумови, які характеризували особли-

вості застосування цих методів у наземному варіанті.  

 Свердловинний і шахтний варіанти методу   п р и р о д н о г о   п о л я   ефек-

тивні в розвідці сульфідних, магнетитових, манґанових і графітових родовищ, руди 

яких є електронними провідниками. Цим методом можна виявляти такі рудні родо-

вища, не розкриті свердловинами і гірничими виробками, виявляти і простежувати 

рудоконтролювальні розломи, зони мінералізації і змінених порід, а також потоки 

підземних вод і їхній напрям. Метод використовують на всіх стадіях розшуково-

розвідувального процесу, зокрема, свердловинний варіант – переважно під час роз-

відки, а шахтний – під час дорозвідки й експлуатаційної розвідки.  

 Водночас цей метод можна застосовувати і для розвідки порівняно глибинних 

об’єктів, розташованих нижче рівня підземних вод.  

 На родовищах подібного типу з вкрапленим типом руд або ореолами розсію-

вання рудної мінералізації ефективні різні варіанти модифікацій і способів   в и к л и 
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к а н о ї   п о л я р и з а ц і ї. Головно це різні комбінації розташування живлячого і 

приймального електродів: свердловина–свердловина (живлячий електрод є в одній 

свердловині, вимірювальний – в іншій), поверхня–свердловина і свердловина–

поверхня (живлячі електроди, відповідно, на поверхні і в свердловині, а вимірюва-

льні – у свердловині й на поверхні). Якщо джерело живлення розташоване в сверд-

ловині, то досягають збільшення глибинності методу порівняно з наземним варіан-

том у декілька разів, а в разі розташування приймальних електродів у свердловині 

зруденіння можна зафіксувати біля свердловини на глибині, сумірній з її довжиною.  

 Метод довів фективність за сприятливих геолого-геофізичних передумов, осо-

бливо в разі застосування односвердловинних варіантів (живлячі й вимірювальні 

електроди в одній свердловині), коли зруденіння залягає на глибині і корисні сигна-

ли дуже малі або коли рудне тіло розміщене на значній відстані від свердловини.  

 Шахтні варіанти методу ВП використовують для вирішення тих же завдань, 

особливо для виявлення прожилково-вкрапленного зруденіння біля гірничих виро-

бок, у просторі між ними. Для цього живлячі й приймальні установки розміщують у 

різних виробках одного або різних горизонтів, що дає змогу виявити рудні поклади 

на відстані перших десятків метрів як вище, так і нижче від розвідуваного горизон-

ту.  

 Свердловинний варіант методу   п е р е х і д н и х   п р о ц е с і в   використо-

вують на родовищах сульфідних руд суцільної або масивної текстури для виявлення 

рудних покладів нижче від забою свердловин. Віддаленість досліджень біля сверд-

ловинного простору становить 50–150 м.  

 Роботи   м е т о д о м   з а р я д у   подібні за методикою використання до ме-

тоду ВП. Призначені для вирізнення і простеження електропровідних рудних 

об’єктів, у яких зафіксована різниця в опорі вмісних порід і рудних тіл на два–три 

порядки. Їх також застосовують у різних варіантах типу свердловина–свердловина, 

поверхня–свердловина і свердловина–поверхня. Проводять частіше в масштабах 1:5 

000–1:2 000 і більше.  

 Вибір модифікацій методу заряду залежить від конкретних геологічних умов і 

вирішуваних завдань. Наприклад, за наявності обмеженої кількості свердловин за-

стосовують варіанти поверхня–свердловина і свердловина–поверхня. На завершаль-
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них етапах розвідки з густою сіткою свердловин щироко використовують варіант 

свердловина–свердловина.  

 Р а д і о х в и л ь о в и й   м е т о д   застосовують на родовищах руд з порівня-

но високою електропровідністю (сульфідні, магнетитові й інші руди). Його ефекти-

вність зростає за наявності добре вираженої різниці електричного опору, діалектри-

чної, магнітної проникності рудного тіла і вмісних порід.  

 Метод дає змогу виділяти і локалізувати рудні об’єкти на довжині сотень мет-

рів між свердловинами і виробками, у білясвердловинному і навколовиробітковому 

просторі. В практиці розвідувальних робіт найчастіше використовують модифікації 

міжсвердловинного радіопросвічування і радіовідбивання.  

 Для виявлення об’єктів високої електропровідності (здебільшого суцільних, 

прожилково-вкраплених руд) використовують низькочастотну   і н д у к ц і й н у    е 

л е к т р о р о з в і д к у, яку виконують у міжсвердловинному і шахтному варіантах. 

Як і в разі радіохвильового методу, передумовами використання є контрасність за 

опором рудних об’єктів і вмісних порід.  

 Під час розвідування родовищ, представлених рудами або рудними горизон-

тами, до складу яких входять мінерали-п’єзоелектрики (кварц, турмалін, сфалерит, 

нефелін, кіновар), які здатні в разі механічних деформацій, викликаних пружною 

хвилею, до електричної поляризації, використовують   п ‘ є з о е л е к т р и ч н у   р о 

з в і д к у. Вона, головно, призначена для виявлення й оконтурювання п’єзоактивних 

об’єктів у міжсвердловинному і білясвердловинному просторі або поблизу гірничих 

виробок на відстані до 100–120 м. Передусім це рудно-кварцові і пегматитові тіла, а 

також окремі типи порід з підвищеною п’єзоелектричною активністю (кварцити, 

нефелінові сієніти та ін.).  

Каротаж рудних свердловин 

 Крім геологічної документації свердловин, розріз кожної розвідувальної свер-

дловини вивчають за допомогою комплексу каротажних робіт, основою яких є ная-

вна різниця порід і руд за фізичними параметрами, таких як магнітна сприйнятли-

вість, поляризованість, природна і штучна радіоактивність, швидкість поширення 

пружних коливань та інші фізичні властивості.  
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 Каротаж свердловин застосовують для літологічного розчленування розрізу, 

уточнення потужності і положення контактів порід, визначення опорних і продукти-

вних горизонтів, у разі гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень. 

Найширше застосовують електричні, магнітні та ядерно-фізичні методи каротажу.  

 Останнім часом щораз більшого значення набуває визначення якості корисних 

копалин без відбору проб. Такі роботи проводять за допомогою ядерно-фізичних 

методів спеціальними прикладами в гірничих виробках і свердловинах. Тому під час 

розгляду методів каротажу свердловин потрібно пам’ятати, що деякі з них, особливо 

ядерно-фізичні, мають подвійне призначення, і їх використовують також для визна-

чення речовинного складу руд і вмісту корисних компонентів, про що йтиметься да-

лі.  

 М а г н і т н и й   к а р о т а ж   використовують для виявлення залізовмісних 

порід, розчленування порід за літологічним складом і кореляції розрізів свердловин; 

він також ефективний у разі вирізнення горизонтів манґанових, бокситових, апати-

тових і алмазоносних руд. У ході розвідувальних робіт застосовують у масштабах 

1:200 з деталізацією 1:50.  

 З методів електричного каротажу найбільше поширені методи спонтанної по-

ляризації (СП), уявного опору (УО), викликаної поляризації.  

 К а р о т а ж   м е т о д о м   у я в н о г о   о п о р у  ґрунтується на вивченні пи-

томого електричного опору порід, його використовують для літологічного розчле-

нування розрізу свердловин, вирізнення перспективних кварцово-рудних жил, водо-

непроникних і водоносних горизонтів.  

 Б о к о в и й   к а р о т а ж   (БК) – один із різновидів каротажу для детального 

розчленування розрізу за літологічним складом і визначення питомого електричного 

опору.  

 М е т о д   к о в з н их   к о н т а к т і в   є також різновидом каротажу з викори-

станням опору. Використовують, зазвичай, для діагностики високоелектронних руд-

них інтервалів у свердловинах. Фіксує пласти і жили, які мають потужність у кілька 

сантиметрів.  

 М е т о д   п о т е н ц і а л і в   с п о н т а н н о ї   п о л я р и з а ц і ї   полягає у 

вивченні природних електричних полів, що виникають у свердловинах і вмісних по-
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родах унаслідок процесів дифузії, фільтрації і окисно-відновних хімічних реакцій. 

Метод широко застосовують для розчленування літологічного розрізу, вирізнення 

зон сульфідної мінералізації та графітизованих порід, а також для гідрогеологічних 

досліджень.  

 М е т о д   в и к л и к а н о ї   п о л я р и з а ц і ї   застосовують для вивчення 

родовищ сульфідних руд вкрапленного типу, а також для літологічного розчлену-

вання розрізу. Він ґрунтується на здатності гірських порід зазнавати поляризування 

під час пропускання через них електричного струму. Зазвичай аномальні значення 

ВП у сульфідних вкраплених рудах поєднуються з високими значеннями питомого 

електричного опору, а у суцільних – з низькими.  

 Для документування розвідувальних свердловин на нафтогазових родовищах 

використовують також методи індукційного, діелектричного, термічного й акустич-

ного каротажу.  

 Найліпші результати в геофізичній документації свердловин отримують у разі 

комплексування геофізичних досліджень. Найчастіше комплексують різні методи 

електричного і ядерно-фізичного каротажу. Методи ядерно-фізичного каротажу 

охоплюють різні види гамма-нейтронного каротажу, які застосовують для виявлення 

руд рідкісних і радіоактивних металів, радіоактивних вод і для літолого-

стратиграфічного розчленування та кореляції геологічних розрізів свердловин.  

 Г а м м а - к а р о т а ж   широко застосовують  для виявлення радіоактивних 

руд. За його допомогою можливе виявлення покладів кам’яних солей, фосфоритів, 

титанових і цирконових розсипів.  

 Г а м м а - г а м м а - к а р о т а ж   використовують для розчленування порід за 

щільністю і пористістю. За його допомогою в розрізі свердловин виділяють прошар-

ки щільних вапняків і пухких пісковиків, дайки і рудні утворення з помітними кон-

центраціями важких елементів, покрови і сили основних порід, прошарки вугілля, 

брекчійовані зони дроблення й інші геологічні утворення підвищеної і зниженої 

щільності. 

 Г а м м а - н е й т р о н н и й (ф о т о н е й т р о н н и й)   каротаж застосовують 

для розвідки берилійових родовищ.  
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 Різні види нейтронного каротажу широко використовують під час пошуків і 

розвідки нафти, газу, мінеральних солей, інколи для виявлення рідкісних і радіоак-

тивних металів, а також у ході гідрогеологічних та інженерно-геологічних дослі-

джень.  

 Геофізичні методи, призначені для контролю технічного стану свердловин, 

охоплюють інклінометрію і кавернометрію. За допомогою   і н к л і н о м е т р і ї   

визначають положення стовбура свердловини в просторі (азимутальний і зенітний 

кути схилення стовбура від заданого напряму). Зенітні кути вимірюють у всіх свер-

дловинах глибиною понад 100 м, а азимутальні кути – з глибин > 200 м. Вимірюван-

ня виконують через кожні 25–30 м заглиблення свердловин за допомогою механіч-

них, електричних інклінометрів або фотоінклінометрів. Результати вимірювань ін-

клінометрії обов’язково враховують у ході побудови розрізів за свердловинами.  

 К а в е р н о м е т р і ю   проводять для визначення діаметра стовбура свердло-

вини. Її дані враховують у разі інтерпретації електричного й радіоактивного карота-

жу і тампонажних роботах.  

10.4. Розвідувальні системи 

 Метою розвідувальних робіт є визначення промислової цінності виявленого 

зруденіння і підрахунок запасів корисних компонентів, що досягають технічними 

засобами (свердловинами, гірничими виробками). Сукупність обгрунтовано вибра-

них розвідувальних виробок, виконаних за певною послідовністю, їхнє просторове 

розташування, кількість і глибини формують   с и с т е м у   р о з в і д к и. Залежно 

від поєднання різних типів розвідувальних виробок виділяють три групи систем ро-

звідки: бурові, гірничі та гірничо-бурові. Всередині цих груп системи поділяють за 

видами розвідувальних розрізів, які утворюються внаслідок певного розташування 

технічних засобів в одній площині: на вертикальні, горизонтальні або їхні комбіна-

ції. Наприклад, система вертикальних розрізів глибокими свердловинами або систе-

ма горизонтальних розрізів штольнями й ортами.  

 На вибір технічних засобів впливають геологічні, гірничо-технічні та геогра-

фо-економічні чинники. Головними серед них є геологічні, які відображають геоло-

гічну будову родовища, передусім розміри рудних тіл, сталість їхньої форми і хара-

ктер розподілу зруденіння. Зважаючи на це, В.Смірнов сформулював таке загальне 
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правило: чим складніша і мінливіша форма рудного тіла, чим менші його розміри, 

нижчий коефіцієнт рудоносності й вищий ступінь нерівномірності розподілу корис-

них компонентів у руді, тим більшого значення набувають гірничі виробки і меншо-

го – бурові свердловини.  

  Застосування геофізичних досліджень у поєднанні з основними технічними 

засобами підвищує геологічну інформативність розвідувальних систем і дає змогу 

широко використовувати буріння та скорочувати об’єми дорогих гірничих виробок 

без зниження надійності промислової оцінки родовища.  

 З гірночо-технічних чинників на вибір технічних засобів і методику розвіду-

вальних робіт впливають гідрогеологічні умови родовища та фізико-механічні влас-

тивості вмісних порід, а також можливі способи розкриття і системи розробки родо-

вища в ході його експлуатації.  

 Геолого-економічні чинники не відіграють визначальної ролі в разі вибору ро-

звідувальних робіт. З найсуттєвіших чинників мають значення загальні геолого-

економічні обставини, у яких перебуває розвідуване родовище (транспортні й енер-

гетичні можливості, обжитість району тощо), і рельєф місцевості.  

 Б у р о в і   с и с т е м и, тобто розвідку рудних тіл винятково свердловинами, 

широко використовують на великих і середніх за розмірами родовищах зі стійкою 

морфологією і відповідно рівномірним розподілом корисних компонентів, де мож-

лива інтерполяція розвідувальних даних між свердловинами. Така система типова в 

разі розвідки пластових і пластоподібних рудних тіл великих розмірів, а також ро-

довищ кір звітрювання, будівельного каміння, штокверків і більшості розсипів. За-

лежно від крутості падіння рудних тіл їх розвідують вертикальними або нахиленими 

свердловинами, проектуючи кут стику їхніх стовбурів з рудними тілами не менше 

20–30
о 

(рис. 17). У разі її застосування треба пам’ятати, що ця система має низку не-

доліків, які знижують надійність отриманого матеріалу, що частіше пов’язане з ви-

бірковим руйнуванням керна, зенітними й азимутальними викривленнями свердло-

вин, неможливістю надійного визначення структурних елементів і відбору техноло-

гічних проб великої маси.  
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Рис. 17. Розвідка родовищ з різними умовами залягання рудних тіл: А – похилими, Б – вер-

тикальними свердловинами: 

А: 1 – магнетитові руди; 2 – промислові вкраплені руди; 3 – зруденілі скарни; 4 – доломіто-

вий горизонт; 5 – осадові породи ордовику; 6 – пісковики нижнього силуру; 7 – розвідуваль-

ні свердловини:  

Б: 1 – вапняково-кременисті породи; 2 – вапняки; 3 – волостонітово-кварцові скарни; 4 – 

граніти; 5 – свинцево-цинкова руда.  

 Г і р н и ч і   с и с т е м и   не мають таких недоліків, проте їхня вартість висо-

ка, (різко зростає з глибиною розвідки), а значна тривалість проходки  гірничих ви-

робок обмежує їхнє застосування. Здебільшого розвідку переважно гірничими виро-

бками застосовують не часто і винятково для об’єктів, малих за розмірами й дуже 

мінливих за формою та вмістом корисних компонентів: їхня частка в загальній сис-

темі розвідок не перевищує 10–12 %. Розвідують, зазвичай, різного роду трубоподі-

бні й розгалужені поклади, дрібні гнізда та деякі геологічно складнозбудовані рудні 

родовища золота, ртуті, сурми, вольфраму, інколи молібдену й олова (рис. 18).  

 Г і р н и ч о - б у р о в і   с и с т е м и   – 

це комбінація гірничих і бурових робіт, вони 

належать до найбільш поширених. За їхньою 

допомогою розвідують більшу частину родо-

вищ твердих корисних копалин простої і 

складної геологічної будови, на яких не мож-

на отримати надійну інформацію тільки за 

допомогою свердловин. Зазвичай ці системи 

застосовують для розвідки жильних і лінзо-

 
Рис. 18. Розвідка родовища підземними 

гірничими виробками: 1 – вапняки; 2 – 

свинцево-цинкові руди 
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подібних родовищ середніх або малих розмірів, а також складних штокверків, пок-

ладів руд з великою мінливістю форми і вмісту корисних компонентів (рис. 19). За-

лежно від ступеня мінливості в одному випадку можуть переважати гірничі вироб-

ки, а в іншому – свердловини. Найчастіше в разі глибини залягання рудних тіл не 

більше перших сотень метрів їх розвідують поверхневими і підземними виробками, 

а глибші горизонти – свердловинами, які можна бурити з поверхні та з підземних 

виробок.  

         Глибина бурової розвідки рудних родовищ 

обмежена глибиною поширення зруденіння або 

глибиною його експлуатації та здебільшого не 

перевищує 800–1 200 м від денної поверхні, бо 

доцільність відпрацювання ще глибших горизон-

тів родовищ визначають тільки в процесі їхнього 

промислового освоєння.  

 На родовищах поширених корисних копа-

лин, які розробляють тільки  відкритим способом, 

наприклад, на родовищах будівельних матеріалів, 

звичайно глибина розвідки обмежена рівнем ґру-

нтових вод. Однак на початкових етапах розвідки 

рекомендують проходку декількох свердловин на 

повну потужність тіла корисних копалин.  

 Раціональною системою розвідки вважають 

таку систему, яка за мінімальної суми витрат часу і коштів забезпечує отримання 

необхідної геологічної інформації.  

 Як засвідчилала практика розвідувальних робіт, цінність і вірогідність матері-

алів бурової розвідки зазвичай нижчі порівняно з даними гірничої системи розвідки. 

Тому використання в різних системах розвідки геофізичних методів значно підви-

щує ефективність розвідувальних робіт, особливо у разі складання геологічних роз-

різів, оконтурювання і визначення простягання рудних покладів, сприяє раціональ-

ному розташуванню технічних засобів, зменшує їхню кількість.  

 

 
Рис. 19. Розвідка крутоспадного руд-

ного тіла комбінованою гірничо-

буровою системою: 1 – пісковики і 

глинисті сланці; 2 – флюоритова жи-

ла. 
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10.5. Просторове розташування технічних засобів 

Як відомо, геологічні розрізи є основою розвідки, тому гірничі виробки і сверд-

ловини потрібно розташовувати так, щоб вони давали змогу побудувати ці розрізи. 

Це досягають закономірним розташуванням технічних засобів на поверхні родови-

ща і на глибині. Є дві основні форми розташування технічних засобів:  а) по геомет-

ричній сітці і б) по лініях. 

Під час розвідки сіткою виробки і свердловини розташовують на перетинах лі-

ній. Залежно від характеру перетинів розрізняють сітки квадратні, прямокутні, інко-

ли ромбічні й трикутні (рис. 20). Вибір геометрії комірки залежить від того, яка вла-

стивість корисних копалин підлягає надійній оцінці. 

 Розвідувальні сітки найчастіше застосо-

вують для розвідки великих горизонтальних і 

пологих покладів – пластів, пластоподібних та 

ізометричних у плані тіл з не завжди чітко ви-

раженим простяганням і падінням. У разі по-

хилого залягання розміри розвідувальної сітки 

– відстань між виробками – потрібно вимірю-

вати не по   п о в е р х н і, а в площині рудного 

тіла.  

 Звичайну геометричну сітку, особливо її 

квадратний аналог, широко застосовують на 

початкових етапах розшуково-розвідувальних стадій, коли ще не з’ясовано геолого-

структурні характеристики родовища, не визначено напрями найбільшої мінливості 

родовища або його окремих рудних тіл. Зі збільшенням кількості геологічної інфор-

мації, особливо зі з’ясуванням видовження рудних тіл, які мають суттєву мінливість 

у двох напрямах, використовують прямокутну сітку, де коротка сторона прямокут-

ника орієнтована в напрямі найбільшої мінливості об’єкта розвідки, зокрема, упопе-

рек видовженого тіла.  

 У ході розвідувальних робіт форму сітки можна змінювати, змінюючи відстані 

між виробками. Зазвичай це відбувається в разі переходу від одного етапу розвідки 

до іншого, відстань між виробками тоді частіше зменшується вдвічі, а у випадку 

 
Рис. 20. Форми розвідувальних сіток: а – 

квадратна; б – прямокутна; в – ромбічна; 

1 – свердловини; 2 – контури тіл корис-

них копалин 
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значної мінливості якості корисного компонента і наявності в середині промислово-

го контуру безрудних і некондиційних ділянок сітку можна згущати ще. Однак пот-

рібно пам’ятати, що розташування розвідувальних виробок на сітці та її розвиток 

скороченням відстані між виробками удвічі ґрунтується на припущенні, що у всіх 

напрямах мінливість покладу однакова й випадкова. На стадіях розшуків і початко-

вих етапів розвідувальних робіт для цього висновку часто немає жодних підстав. 

Тому сітку розвідувальних виробок потрібно коректувати відповідно до виявлених 

геологічних особливостей окремих ділянок родовища чи покладу, особливо треба 

звертати увагу на місця, де параметри покладів помітно відрізняються від середніх 

показників – на зони пережимів, виклинювання, розщеплення, роздувів, ділянки 

збагачення і збіднення руд або з різними сортами мінеральної сировини тощо.  

 Наявність таких елементів будови родовища потребує відхилення від прийня-

тої жорсткої системи сітки, що досягають згущенням розвідувальних виробок, змі-

ною форми сітки або проходкою допоміжних поодиноких виробок чи їхніх груп за 

межами сітки.  

 Обґрунтування оптимальної кількості розвідувальних виробок і щільність роз-

відувальної сітки є досить слабко розробленим і складним питанням теорії розвідки. 

В практиці розвідувальних робіт орієнтовні відстані між виробками зазвичай визна-

чають методом аномалій, використовуючи для цього дані вже використовуваних 

промисловістю родовищ. Ці дані можна знайти у відповідних інструкціях ДКЗ, де 

наведено таблиці систематизованих даних про щільність розвідувальної сітки, яка 

рекомендована для проведення розвідувальних робіт на певні види корисних копа-

лин. Для цього родовища кожного виду мінеральної сировини групують за сукупні-

стю морфологічних ознак, які визначають вибір технічних засобів розвідки і щіль-

ності розвідувальної сітки, що необхідна для класифікації запасів за тією або іншою 

категорією.  

 Однак ці дані є середніми статистичними, а кожне родовище має індивідуальні 

структурно-геоморфологічні риси, тому метод аналогій використовують тільки на 

початковому етапі розвідувальних робіт, про що завжди зазначають у більшості ме-

тодичних посібників та інструкцій ДКЗ.  
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 Отже, розвідувальні сітки можуть мати правильну форму тільки на стадії роз-

шуково-розвідувальних робіт і помітно змінюватися на завершальних етапах розві-

дувальних робіт, що безпосередньо пов’язане зі збільшенням масиву геолого-

структурної інформації про будову родовища і появою конкретних промислових 

об’єктів, на яких потрібно чітко оконтурити і виділити природні типи й сорти руд.  

 У разі розвідки лініями виробки розташовують по прямих напрямах вхрест 

простяганню основних структурних елементів, рудних покладів (рис. 21). Таке роз-

ташування застосовують у випадку похилого або крутого залягання витягнутих у 

плані об’єктів розвідки (лінз, жил, пластів) або в разі з’ясування  напрямів закономі-

рної мінливості їхніх основних параметрів (потужності, складу, умов залягання). Ро-

звідку лініями застосовують також для простеження неглибоких горизонтальних тіл 

витягнутої форми (розсипи, рудні тіла стрічкого типу).  

 Розвідувальні лінії бажано розташовува-

ти паралельно, однак це не завжди можливо 

через різне орієнтування окремих об’єктів роз-

відки. В таких об’єктах розвідувальні лінії ви-

являються непаралельними, а їхнє обґрунту-

вання роблять на геологічному прогнозі про 

будову об’єкта в плані та на глибину.  

 Відстань між точками закладання зале-

жить, головно, від кута падіння об’єкта, ймові-

рної глибини перетину, потужності наносів.  

 Практика засвідчує, що в загальному ви-

падку на стадії розшуків лінії закладають на-

вхрест простяганню основних структурних 

елементів рудного поля, на стадії розвідки, на 

її початковому етапі – навхрест простяганню 

основних структурних елементів родовища і 

завершують у кінці розвідувальної стадії роз-

ташуванням ліній також навхрест простяганню 

окремих покладів корисних копалин.  

 
Рис. 21. Схема розвідки частини рудного 

тіла перерізами: а – вертикальними; б) – 

горизонтальними: 1 – тіло корисної ко-

палини; 2 – гірничі виробки і свердло-

вини 
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 Під час розвідки сіткою або лінією в кожному перетині рудного тіла, крім ви-

робок, які перетинають тіла, необхідно проходити по одній виробці за його межами, 

щоб з’ясувати контури рудного тіла.  

 Вибір і обґрунтування найраціональнішої щільності й орієнтування розвідува-

льної сітки завжди передбачає можливість отримання вірогідно надійного матеріалу 

для оцінки промислового значення родовища і  мінімальний обсяг розвідувальних 

робіт. У радянський період для вирішення таких завдань використовували величез-

ний досвід, накопичений геологічною службою тих часів. Зокрема, в Інструкціях 

ДКЗ того періоду існувала жорстка вимога, щоб у ході попередньої розвідки кожну 

зону або поклад розкривали мінімум трьома розвідувальними розрізами за наявності 

розвідувальних перетинів у кожному розрізі теж не менше трьох.  

 Нині, у ринковій економіці, такі вимоги не відповідають реаліям: для інвесто-

ра, який на свій розсуд визначає стадійність робіт і співвідношення між геологічним 

та техніко-економічним вивченням родовища, вони просто не існують. Однак у 

практичній діяльності сучасному геологу-розвіднику потрібно пам’ятати, що саме 

такі вимоги забезпечили відкриття сотень промислових родовищ корисних копалин.  

Тому за сприятливих умов і наявності необхідних вимог до вірогідності геологічної 

інформації під час обгрунтування детальності робіт і щільності розвідувальної сітки 

потрібно використовувати досвід радянського періоду.  

 Загальні рекомендації щодо вибору орієнтування і щільності сітки розвідува-

льних виробок можна сформулювати так.  

1. Форма розвідувальної сітки залежить від форми рудних тіл.  

2. Лінії розвідувальних виробок розташовують навхрест простяганню рудних 

тіл.  

3. Відстань між виробками на лініях (за падінням) значно менша, ніж між ліні-

ями за простяганням.  

4. У разі орієнтування розвідувальної сітки враховують не тільки загальні еле-

менти залягання рудних тіл, а й їхню внутрішню будову.  

5. Не можна запроваджувати єдину розвідувальну сітку для всього родовища, 

якщо родовище складається з різних за розміром, складністю геологічної будови й 

орієнтуванням рудних тіл.  
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6. Не рекомендують застосування нерівномірних інтервалів для розвідки одно-

го й того ж рудного тіла.  

7. Для отримання об’єктивних даних про середні значення геологічних пара-

метрів за окремими категоріями запасів сітка повинна бути рівномірною.  

 Отже, найважливішим завданням розвідки є вивчення геологопромислових 

параметрів родовищ за мінімальних витрат. Оскільки на прийнятну вірогідність роз-

відки передусім впливає мінливість геологопромислових параметрів, які виявляють 

за допомогою технічних засобів, то для з’ясування їхнього раціонального розташу-

вання у вигляді сітки спостережень використовують низку методів, описаних у роз-

відувальній літературі. Серед них найважливішими, окрім наведеного вище методу 

аномалії, є метод математичних розрахунків, розрідження розвідувальної сітки, по-

рівняння даних розвідки з даними експлуатації тощо. 

 Математичні методи, або геолого-математичне моделювання, нині застосову-

ють для визначення великого кола геологічних параметрів. Для кількісної оцінки ре-

зультатів геологорозвідувальних робіт різні автори запропонували багато математи-

чних моделей, серед яких можна виділити групу статистичних моделей, різницеві 

методи мінливості і групу моделей випадкових функцій.  

 Основи геолого-математичного модулювання, умови його використання, а та-

кож певні обмеження щодо застосування докладно розглянуті в навчальній і науко-

вій літературі [13, 39, 40, 41], спеціальних курсах. У разі їхнього використання треба 

враховувати, що без геологічних міркувань, які відображають особливості будови 

розвідуваної площі, можливе отримання тільки дуже загальних, а інколи неадекват-

них даних. Тому методи математичного розрахунку щільності розвідувальної сітки 

рекомендують застосовувати як допоміжні до методів геологічних побудов.  

 У практиці геологорозвідувальних робіт для вибору раціональної щільності 

сітки найчастіше використовують, крім методу аналогій, метод геологічних побу-

дов. Цей метод ґрунтується на прогнозних матеріалах: детальних планах і картах, 

геологічних профілях, планах якісних характеристик корисних копалин, проектних 

схемах підрахунку запасів тощо, що є основою в разі проектування сітки розвідува-

льних виробок. Запроектовані геологорозвідувальні роботи потребують систематич-

ного коригування залежно від отриманих геологічних матеріалів за пройденими ви-
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робками. Для такого коригування й оцінки оптимальності розвідувальної сітки ви-

користовують зазвичай методи розрідження і згущення.  

 М е т о д   р о з р і д ж е н н я   розвідувальної сітки є найпоширенішим і одно-

часно найбільш трудомістким; його використовують на детально розвіданих родо-

вищах за високої щільності сітки. Сутність методу полягає в порівнянні середньої 

потужності і вмістів корисних копалин, запасів руди і металів, площі і контурів руд-

них тіл, що отримують за щільністю сітки послідовним її розрідженням. Тобто під-

раховують середні значення геологопромислових параметрів спочатку по всіх гір-

ничих виробках прийнятої розвідувальної сітки з повторенням тієї ж операції для 

штучно розрідженої сітки з використанням не всіх, а тільки половини або четверти-

ни пройдених виробок. За кожної щільності сітки розраховують похибки визначення 

запасів і підрахункових параметрів порівняно з прийнятою основною сіткою.  

 Щільність уважають достатньою, якщо всі параметри підрахунку запасів не-

значно відрізнятимуться від основного варіанта, а похибка їхнього визначення буде 

мінімальною.  

 Для родовищ, які розвідують заново, результативнішим є   м е т о д    з г у щ е 

н н я   розвідувальної сітки, який також використовують для з’ясування оптималь-

ності вибраної сітки. Для цього визначену щільність сітки на еталонних ділянках 

родовища згущують у два, іноді в чотири рази за простяганням і падінням рудного 

тіла. За результатами згущення будують нові розвідувальні розрізи. Якщо нові роз-

різи мало відрізняються від первісних, то прийняту сітку можна вважати оптималь-

ною (рис. 22); якщо ж простежуються помітні відмінності будови, то прийняту роз-

відувальну сітку потрібно згущувати (рис. 23).  

М е т о д   п о р і в н я н н я   розвідуваль-

них даних з результатами експлуатації по-

лягає в зіставленні геологічних розрізів за 

розвідувальними перерізами, контурів руд-

них тіл і запасів з аналогічними даними 

експлуатаційної розвідки. В радянський 

період згідно з інструкціями ДКЗ, порів-

няння даних розвідки й експлуатації було 

 
Рис. 22. Підтвердження оптимальності роз-

відувальної сітки методом згущення розві-

дувальних перетинів: 1 – пісковики; 2, 3 – 

рудні поклади;  4 – свердловини. 
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обов’язковим у разі переоцінки і затвердження запасів діючих підприємств.  

 
Рис. 23. Підтвердження неоптимальності розвідувальної сітки методом згущення розвіду-

вальних перетинів на початковому (а) та детальному (б) етапі розвідки: 1 – вапняки; 2 – 

доломіти; 3 – мергелі; 4 – пісковики; 5 –  поклади бокситів; 6 – глини; 7 – четвертинні від-

клади. 

 Надійні та повноцінні дані отримують у разі зіставлення розвіданих запасів не 

з даними експлуатації, а саме з даними експлуатаційної розвідки родовища. Це 

пов’язане з неминучими втратами і збідненням (розубоженням) запасів під час їх-

нього видобутку, тому вони помітно менші від запасів у надрах. Яскравий приклад 

зміни уявлень про характер зруденіння на різних етапах геологорозвідувального 

процесу й експлуатації показано на рис. 24.  

 
Рис. 24. Зміна уявлень про характер зруденіння на різних етапах вивчення 

одного з родовищ.  

Етапи вивчення родовища: І – розшуковий; ІІ – розшуково-розвідувальний; ІІІ – поперед-

ня розвідка; ІV – детальна розвідка; V – експлуатаційна розвідка та експлуатація.  
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 Власне такими зіставленнями визначають фактичні похибки підрахунку запа-

сів за даними геологорозвідувальних робіт, які враховують у разі вибору раціональ-

ної розвідувальної сітки.  

Питання для самоконьролю 

1. Технічні засоби розвідки й особливості їхнього застосування.  

2. Навести стислі характеристики гірничих виробок як технічних засобів вирі-

шення геологорозвідувальних завдань. Їхні переваги і недоліки.  

3. Дати характеристику бурових свердловин як технічних засобів у разі прове-

дення геологорозвідувальних робіт. Їхні переваги і недоліки.  

4. Геофізичні методи як технічні засоби розшукових і розвідувальних робіт. На-

земні і підземні методи розвідки.  

5. Схарактеризувати геофізичні методи досліджень розвідувальних свердловин.  

6. Що таке “системи розвідки”? Назвати їхні основні групи й умови застосуван-

ня.  

7. Навести характеристику бурових систем розвідки.  

8. Навестиь характеристики гірничих і гірничо-бурових систем розвідки.  

9. Чинники, які визначають вибір технічних засобів і систем розвідувальних ро-

біт.  

10.  Основні види розташування технічних засобів та умови їхнього застосування.  

11.  Загальні рекомендації в разі вибору орієнтування і щільності сітки розвідува-

льних виробок.  

12.  Від яких основних характеристик родовищ залежить вибір форми, орієнту-

вання і щільність розвідувальної сітки?  

13.  Якими методами визначають оптимальні параметри розвідувальних сіток і лі-

ній?  

Розділ 11. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин 

11.1. Загальні положення 

 Відповідно до законодавства України, розвідані і підраховані запаси всіх видів 

корисних копалин підлягають державній експертизі Державної комісії України з за-

пасів корисних копалин (ДКЗ України). Ця вимога є обов’язковою для всіх підпри-
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ємств і організацій незалежно від форм власності, які проводять геологорозвідува-

льні роботи і видобування мінеральної сировини в Україні.  

 Принципи підрахунку запасів та їхнього державного обліку й основні принци-

пи оцінки ресурсів корисних копалин визначені класифікаціями запасів і ресурсів 

корисних копалин.  

 До 1987 р. в Україні користувалися класифікацією 1981 р. й опрацьованими на 

її підставі інструкціями. Ця класифікація розроблена ДКЗ і спрямована на отриман-

ня вірогідної інформації про кількість та якість запасів корисних копалин мінімаль-

них обсягів геологорозвідувальних робіт. Для неї характерна надто жорстка регла-

ментація геологорозвідувального процесу на стадії та етапи, що не завжди  врахову-

вало все розмаїття природних умов розвідуваних родовищ. Це призводило до затя-

гування термінів розвідки та промислового освоєння родовищ і невиправданих ви-

трат коштів. У ринкових умовах, коли є два головні джерела фінансування геолого-

розвідувальних робіт – державне і приватне – інвестор може ухвалити рішення на-

віть про тимчасову експлуатацію родовища, не реалізуючи постадійних геолого-

економічних оцінок. З цих причин країни колишнього СРСР почали розробляти но-

ві, власні класифікації запасів і ресурсів корисних копалин, які відповідають умовам 

ринкової економіки.  

 Зокрема, геологічна служба Російської Федерації, враховуючи умови конкуре-

нтного ринку, спростила стадійність розвідувального процесу (44), однак не змінила 

рубрикації категорій розвіданих запасів класифікації 1981 р. (43).  

11.2. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного 

фонду надр України 

 В Україні постановою Кабінету Міністрів 1997 р. затверджено нову “Класифі-

каціяю запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр”, яка зберегла 

всі позитивні аспекти класифікації 1981 р. (33).  

 Класифікація визначає єдині принципи підрахунку, геолого-економічної оцін-

ки та державного обліку запасів корисних копалин і розрахована на використання 

для всіх видів корисних копалин (твердих, рідких і газоподібних). У ній немає дета-

льної рубрикації, властивої категоріям розвідання запасів, її досить легко зіставляти 

з проектом Міжнародної рамкової класифікації ООН та з відповідними класифікаці-
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ями країн з ринковою економікою. Наприклад, запаси і ресурси корисних копалин, 

згідно з цієї класифікацією, поділяють на   к л а с и, які ототожнюють або ідентифі-

кують за допомогою міжнародного трипорядкового цифрового коду рамкової кла-

сифікації.  

          Таблиця 13  

Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин 

державного фонду надр України 

Промислове значен-

ня 

Ступінь техніко-

економічного ви-

вчення 

Ступінь геологічно-

го вивчення 

Код класу 

 Балансові запаси ГЕО – 1 Розвідані (доведені) 

запаси 

111 

ГЕО – 2 Розвідані (доведені) 

запаси 

121 

ГЕО – 2 Попередньо розвіда-

ні (ймовірні) запаси 

122 

 Умовно балансові 

та позабалансові за-

паси 

ГЕО – 1 Розвідані (доведені) 

запаси 

211 

ГЕО – 2 Розвідані (доведені) 

запаси 

221 

ГЕО – 2 Попередньо розвіда-

ні (ймовірні) запаси 

222 

 Промислове зна-

чення не визначено 

ГЕО – 3 Попередньо розвіда-

ні (ймовірні) запаси 

332 

ГЕО – 3 Перспективні ресур-

си 

333 

ГЕО – 3 Прогнозні ресурси 334 

 

 Як бачимо з табл. 13, нова класифікація передбачає розподіл запасів за трьома 

основними ознаками: промисловим значенням (або рівнем економічної ефективнос-

ті), ступенем техніко-економічного та геологічного вивчення. Тобто до двох ознак, 

за якими відбувався розподіл запасів і ресурсів класифікації 1981 р., додано третю – 

рівень техніко-економічного вивчення родовища. Ця ознака передбачає визначення 

гірничо-технічних, географо-економічних, соціально-економічних умов розробки 

родовищ і переробки мінеральної сировини, а також умов реалізації товарної проду-

кції гірничого виробництва для геолого-економічної оцінки промислового значення 

виявленого родовища.  

 За промисловим значенням запаси корисних копалин поділяють на три групи: 

балансові, умовно балансові та позабалансові.  

 До   б а л а н с о в и х   зачисляють запаси, які на момент оцінки, згідно з тех-

ніко-економічними розрахунками, можна економічно надійно видобувати і викорис-
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товувати за сучасного рівня техніки і технології видобутку та переробки мінеральної 

сировини, що забезпечують дотримання вимог раціонального і комплексного вико-

ристання корисних копалин і охорони природи.  

 До   у м о в н о   б а л а н с о в и х   зачисляють запаси, доцільність видобутку і 

використання яких на момент оцінки не може бути однозначно визначена, а також 

запаси, що відповідають вимогам (кондиціям) до балансових, проте з різних причин 

не можуть бути використані через не вирішені на момент оцінки правові, екологічні 

та інші питання.  

 Поява такої групи запасів у класифікації 1997 р. пов’язана з тим, що в умовах 

ринку не завжди точно відомі або змінюються в часі оптові ціни на готову продук-

цію, матеріальні видатки, необхідні для їхнього видобутку і переробки. За техніко-

економічною оцінкою одні й ті ж запаси сьогодні можуть бути балансовими, а завт-

ра – позабалансовими, і навпаки. Подальша доля таких запасів визначена коньюнк-

турними змінами на державному або світовому ринку.  

 Умовно балансові запаси вирізняються тільки під час детальної геолого-

економічної оцінки родовища (ділянки), після якої їх передають для промислового 

освоєння.  

 До   п о з а б а л а н с о в и х   належать запаси, видобуток і використання яких 

на момент оцінки є економічно недоцільним, проте в майбутньому  вони можуть 

стати об’єктом промислового значення.  

 За ступенем техніко-економічного вивчення запаси і ресурси корисних копа-

лин поділяють на три групи:  

- перша група охоплює запаси корисних копалин, які пройшли повне і найдокладні-

ше техніко-економічне вивчення на підставі детальної геолого-економічної оцінки 

ефективності їхнього промислового освоєння. Матеріали ГЕО-1 включають техніко-

економічне обґрунтування постійних кондицій для підрахунку балансових та умов-

но балансових запасів мінеральної сировини, які затверджені ДКЗ;  

- друга група – це ймовірні запаси корисних копалин, які приблизно вивчені за під-

сумками попередньої розвідки чи розшуків. За результатами цих матеріалів прово-

дять попередню геолого-економічну оцінку їхнього промислового значення, а техні-

ко-економічна доповідь про доцільність подальшої розвідки, включно з обґрунту-
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ванням тимчасових кондицій на мінеральну сировину, апробовані  ДКЗ або замов-

ником (інвестором) геологорозвідувальних робіт;  

- третя група об’єднує запаси і ресурси корисних копалин, на базі яких проведено 

початкову геолого-економічну оцінку їхнього можливого промислового значення, а 

матеріали техніко-економічних міркувань про доцільність проведення подальших 

розшуково-розвідувальних робіт, параметри тимчасових кондицій на мінеральну си-

ровину схвалені замовником (інвестором) геологорозвідувальних робіт.  

 За ступенем геологічного вивчення і вірогідності запаси корисних копалин 

поділяють на   р о з в і д а н і  (доведені) і   п о п е р е д н ь о   р о з в і д а н і.  

 Термін “запаси” означає кількість корисних копалин, що підраховані в межах 

відкритих родовищ або їхніх ділянок, які вивчені з повнотою, достатньою для опра-

цювання проектів будівництва гірничодобувних підприємств і об’єктів з переробки 

мінеральної сировини. Підрахункові параметри розвіданих (доведених) запасів ви-

значають за даними безпосередніх вимірювань або досліджень, які виконані в межах 

покладів за щільною сіткою в поєднанні з обмеженою екстраполяцією. Екстраполя-

цвя ґрунтується на матеріалах геологічних, геофізичних, геохімічних досліджень.  

 Попередньо розвідані (ймовірні) запаси – це обсяги корисних копалин, що ви-

вчені з повнотою, достатньою для визначення промислового значення родовища або 

його ділянок. Основні параметри таких запасів, що впливають на вибір способу ви-

добутку і переробки мінеральної сировини, оцінюють переважно на підставі екстра-

поляції даних безпосередніх вимірювань, розташованих у межах родовища за розрі-

дженою або нерівномірною сіткою. Попередньо розвідані запаси є основою для об-

ґрунтування подальшої розвідки або дослідно-промислової розробки родовища.  

 За ступенем геологічного вивчення і достовірності ресурси корисних копалин 

поділяють на дві групи: перспективні та прогнозні.  

 Незважаючи на те, що (частина 1) вже розглядали поняття “ресурси корисних 

копалин”, ще раз уточнимо значення цього важливого терміна. Ресурси корисних 

копалин – це обсяги корисних копалин певного геологопромислового типу за межа-

ми вже відкритих родовищ або в межах перспективних площ, де промислові родо-

вища ще невідомі. Можливі обсяги корисних копалин і компонентів ресурсів визна-

чають без геометризації скупчень мінеральної сировини.  
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 П е р с п е к т и в н і   ресурси – це обсяги корисних копалин, які кількісно оці-

нені за результатами геологічного, геофізичного, геохімічного та іншого вивчення 

ділянок у межах продуктивних товщ з відомими родовищами корисних копалин. 

Вони враховують можливість відкриття нових родовищ або покладів мінеральної 

сировини того ж геологопромислового типу. Кількісні оцінки параметрів родовищ 

або покладів мінеральної сировини визначають на підставі інтерпретації всіх наяв-

них матеріалів або статистичної аналогії.  

 Перспективні ресурси (код класу 333), за деякими винятками, відповідають 

категоріям Р1 + Р2 та С2 класифікації колишнього Радянського Союзу і є основою 

для геолого-економічної оцінки доцільності проведення розшуків та розшуково-

розвідувальних робіт.  

 П р о г н о з н і   ресурси – це ресурси невідкритих родовищ, наявність яких 

передбачають за позитивними розшуковими геологічними передумовами у межах 

перспективних площ, де промислові родовища ще не відкриті. Кількісну оцінку про-

гнозних ремурсів виконують на підставі припущених параметрів за аналогією з про-

дуктивними товщами, де вже є відкриті родовища корисних копалин того ж геолого-

промислового типу.  

 Прогнозні ресурси у загальному випадку корелюють з категорією Р3 класифі-

кації колишнього Радянського Союзу і є основою для обґрунтування регіональних 

та прогнозно-геологічних робіт.  

11.3. Класифікація запасів і ресурсів корисних коплин 1981 р. 

 Нова класифікація діє вже тривалий час, однак у практичній роботі паралель-

но з нею застосовують класифікацію запасів 1981 р.. Це зумовлено тим, що без кате-

горій класифікації 1981 р. не можна проводити облік руху раніше затверджених за-

пасів на більшості діючих видобувних підприємств. Визначення запасів і ресурсів 

раніше вивчених родовищ у ліцензіях на їхню розробку чи подальше геологічне ви-

вчення неможливі без знання положень класифікації 1981 р. Тому реальні потреби 

Державної геологічної служби України передбачають її застосування нарівні з по-

няттями  та визначеннями класифікації 1997 р., що відображено в наявності у сучас-

них нормативних актах України обох класифікацій.  
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 Згідно з класифікацією 1981 р., запаси твердих корисних копалин поділяють 

на дві групи: балансові, які відповідають промисловим кондиціям, і позабалансові, 

які нині не можуть бути використані, однак надалі, за деяких знижень показників 

кондицій, можуть стати балансовими.  

 Залежно від ступеня геологічної вивченості розвідані запаси корисних копа-

лин поділяють на чотири категорії: А, В, С1, С2, а прогнозні ресурси – на три катего-

рії: Р1, Р2, Р3.  

 Віднесення розвіданих запасів до відповідних категорій залежить від деталь-

ності вивчення родовища й отриманої інформації про:  

- геолого-геофізичні особливості: розміри, форму, умови залягання, поширення і бу-

дову рудних покладів, некондиційні і безрудні ділянки всередині рудних тіл, наяв-

ність розривних порушень;  

- контури, морфологію продуктивних покладів, мінливість геологорозвідувальних 

параметрів і якість корисних копалин;  

- речовинний склад промислових покладів, технологічні й природні  типи мінераль-

ної сировини, їхні контури;  

- гірничо-геологічні, гідрогеологічні й інженерно-геологічні умови родовища.  

 Для зачислення запасів до   к а т е г о р і ї  А необхідне повне з’ясування наве-

дених вище вимог. Оцінку і підрахунок запасів виконуть відповідно до вимог кон-

дицій у контурі, обмеженому з усіх боків розвідувальними виробками, у тім числі 

важкими;  

 Щоб зачислити запаси до   к а т е г о р і ї  В, достатньо з’ясувати головні особ-

ливості геологічних, гірничо-технічних параметрів, що перераховані вище. Контур 

запасів категорій В визначають відповідно до вимог кондицій у контурі розвідува-

льних виробок з включенням обмеженої зони екстраполяції (за витриманої потуж-

ності та якості рудних тіл), яку обгрунтовують геологічними критеріями, даними ге-

офізичних і геохімічних досліджень.  

  Для того, щоб зачислити запаси до   к а т е г о р і ї   С1, достатньо визначити 

перераховані вище геологічні параметри в загальних рисах, тобто в середньому зна-

ченні. Для оцінки запасів категорії С1 не потрібне оконтурювання безрудних діля-

нок, вирізнення різних типів і сортів руд, а достатньо тільки визначити їхні кількісні 
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співвідношення в загальному контурі промислової мінералізації. Контур запасів С1 

визначають за розвідувальними виробками з урахуванням геофізичних і геохімічних 

досліджень та геологічно обгрунтованої екстраполяції.  

 Запаси   к а т е г о р і ї  С2 мають низький ступінь розвіданості. Їхню кількісну 

оцінку дають за сукупністю геологічних спостережень і геофізичних, геохімічних 

даних, підтверджених розкриттям і пробовідбиранням корисних копалин у поодино-

ких розвідувальних перетинах. Коли нерозвідані ділянки покладів руд безпосеред-

ньо прилягають до ділянок з розвіданими запасами, то запаси категорії С2 можна 

оцінювати за аналогією з розвіданими ділянками без проведення розвідувальних ро-

біт. Контур запасів С2 проводять у межах геологічно сприятливих структур і ком-

плексів гірських порід.  

 До прогнозних ресурсів належать накопичення мінеральної сировини за кон-

турами розвіданих або попередньо оцінених запасів. Їх, як уже зазначено, оцінюють 

без просторової геометризації рудних покладів за сукупністю геологічних, геофізи-

чних і геохімічних спостережень, а також даних про перспективні аномалії і прояви 

корисних копалин їхньою екстраполяцією. Детальна характеристика категорій Р1, Р2 

і Р3 наведена в частині І.  

11.4. Класифікація родовищ за складністю геологічної будови 

 За складністю геологічної будови всі родовища твердих корисних копалин у 

класифікаціях 1981 і 1997 р. розділені на   ч о т и р и   г р у п и, які безпосередньо 

впливають на доцільний ступінь їхньої вивченості певними системами розвідки. 

Тобто методика розвідки родовищ, технічні засоби, геометризація та щільність сітки 

розвідувальних виробок, пробовідбирання тощо залежать від складності геологічної 

будови родовища (Кр, q) і мінливості  основних їхніх геологічних параметрів (Vm, 

Vc). Геологічні параметри характеризують числовими ознаками, які отримують уна-

слідок детального вивчення розроблених родовищ.  

         До   п е р ш о ї   г р у п и   складності належать родовища   п р о с т о ї   геологі-

чної будови з непорушеним або слабко порушеним заляганням, з витриманою будо-

вою (Кр = 0,9–1,0), потужністю (Vm = 20–30 %) основних корисних копалин і рівно-

мірним розподілом основних та шкідливих компонентів (Vc = 20–40 %).  
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 Ця група, зазвичай, об’єднує великі пластоподібні родовища заліза, манґану, 

бокситів, міді, апатито-нефелінових руд, калійних та кухонних солей, будівельних 

матеріалів. Це, зокрема, залізорудні родовища Керчі, Великотокмаківське родовище 

манґану. Серед хромітових, олов’яних, молібденових, сурм’яно-ртутних та золотих 

руд родовища першої групи невідомі.  

 Класифікація 1981 р. передбачає для родовищ цієї групи розвідку запасів  ка-

тегоріями А+В не менше 30 %, у тому числі за категорією А не менше 10 %.  

        До   д р у г о ї   г р у п и   складності належать родовища   с к л а д н о ї   геоло-

гічної будови з порушеним заляганням, невитриманою будовою (Кр = 0,7–0,9) і по-

тужністю (Vm = 40–80 %) рудних тіл, невитриманою якістю і нерівномірним розпо-

ділом основних корисних компонентів ( Vc – до 100 %).  

 Родовища другої групи досить типові. Це родовища руд чорних металів, бок-

ситів, а також мідних свинцево-цинкових, нікелевих, молібденових та вольфрамових 

руд. До них треба звчислити залізорудні родовища Кривбасу, Інгулецьке, Чіатурське 

родовища манґану, Червону Шапочку (боксити), Удоканське родовище міді та інші 

родовища.  

 Класифікація 1981 р. передбачає розвідку запасів цієї групи за категорією В 

(не менше 20 %) і категорією С1 (до 80 %).  

 До   т р е т ь о ї   г р у п и   складності належать ділянки   д у ж е   с к л а д н о ї   

геологічної будови з інтенсивно порушеним заляганням та різко мінливою внутріш-

ньою будовою (Кр = 0,4–0,7) і потужністю (Vm  – до 120 %), а також з дуже нерівно-

мірним розподілом основних корисних або шкідливих компонентів (Vc = 100–60 % і 

більше).  

 Ця група об’єднує більшість родовищ кольорових металів та золота, рідкісних 

елементів та дорогоцінного каміння, а також окремі родовища чорних металів. Для 

них характерна передусім жило- та трубоподібна форма рудних тіл середніх і малих 

розмірів. Сюди можна зачислити дрібні поклади багатьох руд Кривбасу, ділянки Ні-

копольського родовища, Шахтамінське молібденове родовище.  

 Класифікация 1981 р. передбачає розвідку запасів корисних копалин за кате-

горіями С1 (80 %) і С2 (20 %).  
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 До   ч е т в е р т о ї   г р у п и   складності належать родовища або ділянки   н а 

д т о   с к л а д н о ї   геологічної будови, для яких характерні інтенсивно порушене 

залягання і різко мінлива внутрішня будова (Кp < 0,4) та потужність (Vm > 120 %), 

невитримана якість і вкрай нерівномірний розподіл основних компонентів (Vc > 200 

%).  

 Класифікація 1981 р. передбачає розвідку запасів корисних копалин за катего-

ріями С1 (50 %) і С2 (50 %).  

 Родовища цієї групи мають самостійне значення тільки для невеликої кількос-

ті металів. Здебільшого це невеликі ртутні родовища, інколи  золоті, кобальтові та 

деякі розсипища золота і платини.  

 Нагадаємо, що складність геологічної будови родовища або його окремих ді-

лянок безпосередньо впливає на вибір системи розвідки. Наприклад, першу групу 

родовищ в головно розвідують буровими системами, тоді як для четвертої групи ха-

рактерні тільки гірничі системи. Розвідка родовищ другої і третьої груп відбувається 

комбінованими гірничо-буровими системами, у яких співвідношення бурових свер-

дловин і гірничих виробок коливається в широких межах. Якщо в другій групі домі-

нують бурові свердловини, то в третій зростає кількість гірничих виробок, що 

пов’язане з морфологічними характеристиками рудних покладів, складністю їхньої 

внутрішньої будови, помітною зміною якісних показників.  

 Для визначення складності геологічної будови використовують рекомендації, 

накопичені внаслідок аналізу матеріалів розвідки й оцінки підготовлених до проми-

слового освоєння родовищ. Якщо запаси зосереджені в одному рудному тілі, то гру-

па складності геологічної будови визначена особливостями цього рудного тіла або 

найбільш витриманої за потужністю і вмістом корисних компонентів його частини, 

яка охоплює не менше 70 % запасів категорій А, В, С1. На родовищах з великою кі-

лькістю рудних тіл групу складності визначають на підставі особливостей геологіч-

ної будови найбільших рудних тіл, які містять не менше 70 % запасів категорій А, В, 

С1. На родовищах, де рудні тіла з однаковою складністю геологічної будови станов-

лять менше 60–70 % запасів родовища, групу складності визначають по кожній ді-

лянці (рудному тілу) окремо.  
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 Щоб паралельно використовувати дві класифікації, необхідно мати єдину сис-

тему понять, однакових для всіх родовищ. У 2000 р. група авторів запропонувала 

варіант прямого зіставлення понять наведених класифікацій для твердих корисних 

копалин (табл. 14) [31].  

          Таблиця 14  

Зіставлення категорій (та груп) запасів і ресурсів твердих 

корисних копалин класифікації 1981 р. з відповідними 

класами за класифікацією 1997 р. для родовищ (ділянок) 

різних груп складності геологічної будови 

Код класу 

1997 р. 
Група складності 

 Перша, прос-

та геологічна 

будова 

Друга, складна 

геологічна бу-

дова 

Третя і четверта групи, дуже складна і надто 

складна геологічні будови 

111 Балансові 

запаси А+В 

Балансові запа-

си В+С1 

1.Тверді негорючі корисні копалини: балан-

сові запаси С1 та частина запасів С2, які в 

протоколі затвердження зазначені як підгото-

влені до промислового освоєння і врахову-

ються для проектування видобувного підпри-

ємства  

2. Тверді горючі корисні копалини: для тре-

тьої групи – балансові С1. Родовища четвер-

тої групи цієї сировини є, однак їх не розві-

дують і не розробляють 

122 Балансові 

запаси С1+С2 

Балансові запа-

си С2 

1. Тверді негорючі корисні копалини: решта 

балансових запасів С2 (які остаточно не під-

готовлені до промислового освоєння)  

2. Тверді горючі корисні копалини третьої 

групи: балансові запаси С2 

211 Позабалан- 

сові запаси 

А+В 

Позабалансо- 

ві запаси В+С1 

1. Тверді негорючі корисні копалини: поза-

балансові запаси категорії С1 та частина по-

забалансових запасів категорії С2  

2. Тверді горючі корисні копалини третьої 

групи: позабалансові запаси категорії С1 

222 С1  

зрідка С2 

Немає, зрідка 

С2 

С2 позабалансові 

333 Р1 + Р2  Р1 + Р2  Р1 + Р2  

334 Р3 Р3 Р3 

 У табл. 14 нема запасів класів 121, 221 і 332, тому що вони передбачені тільки 

класифікацією 1997 р. і не мають подібних аналогів у класифікації 1981 р.  

 Категорію С2 в позабалансових запасах родовищ першої і другої груп не під-

раховують, тому її також нема в табл. 14.  

 Зазначимо, що у практичній діяльності та в методичному посібнику [34] ви-

знано за доцільне зберегти у класифікації 1997 р. розподіл перспективних ресурсів 
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за ступенем їхньої вивченості та обґрунтованості на категорії Р1 і Р2 та категорію Р3 

для прогнозних ресурсів.  

Питання для самоконтролю  

1. Що взято за основу класифікацій запасів корисних копалин і ресурсів?  

2. Наявні класифікації запасів і ресурсів в Україні. Їхні основні характеристики і ві-

дмінності.  

3. Основні положення класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного 

фонду надр України.  

4 Які вимоги промисловості до якості і кількості корисних копалин? Їхній поділ за 

промисловими значеннями.  

5. За яким принципом виділяють  балансові, умовно балансові й забалансові запаси?  

6. Класифікація запасів і ресурсів за ступенем техніко-економічного вивчення.  

7. Дати визначення понять “запаси” і “ресурси” корисних копалин. Їхній поділ за 

ступенем геологічного вивчення.  

8. Основні положення класифікації запасів 1981 р.  

9. Чим визначений ступінь розвіданості запасів?  

10. Головні геологічні відомості для зачислення запасів корисних копалин до відпо-

відних категорій.  

11 Комплекс вимог до вивченості запасів за категоріями А, В, С1 і С2. 

12. Які оптимальні співвідношення запасів категорій А, В, С1 і С2 на родовищах різ-

них груп складності рекомендують у разі передання їх у розробку?  

13. Комплекс вимог до вивченості ресурсів за категоріями Р1, Р2 і Р3. 

14. Класифікація родовищ за складнісю геологічної будови. Навести приклади родо-

вищ.  

15. Зіставлення категорій запасів і ресурсів твердих корисних копалин класифікаціїї 

1981 р. з їхніми класами за класифікацією 1997 р. для родовищ різних груп складно-

сті геологічної будови.  

16. Що таке кондиції? Зміст постійних і тимчасових кондицій, коли їх запроваджу-

ють? 

Розділ 12. Геологічна документація розшукових і 

розвідувальних виробок 
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12.1. Загальні положення 

 Геологічна документація є дуже важливою і супроводжує усі види геологороз-

відувального процесу. Її форму і зміст розглядають практично в усіх відповідних 

дисциплінах. Ми наведемо деякі загальні поняття документації геологорозвідуваль-

них виробок і способи її виконання в різних умовах.  

 Відображнгі в текстових і графічних матеріалах особливості досліджуваного 

об’єкта, отримані внаслідок систематичних геологічних спостережень, які проводять 

у природних відслоненнях, гірничих виробках та свердловинах, є відповідною гео-

логічною документацією. Геологічна документація повинна бути об’єктивною і ві-

рогідною, бо часто її неможливо  повторити, перевірити або виправити. Оскільки 

матеріали геологічної документації є основою всіх подальших побудов і висновків, 

то для її виконання залучають геологічний персонал високої кваліфікації.  

 Розрізняють первинну і зведену геологічну документацію. Первинну докумен-

тацію складають на кожну гірничу виробку, свердловину і виконують безпосередньо 

в польових умовах, вона представлена текстовими записами, зарисовками і 

кам’яним матеріалом, а також результатами геофізичних, геохімічних та інших дос-

ліджень, які відображають особливості документованого об’єкта.  

 Оскільки лише первинні документи містять фактичну й об’єктивну інформа-

цію, необхідну для побудови геологічної моделі родовища і його промислової оцін-

ки, то їхня збереженість після завершення розвідувальних робіт у відповідних архі-

вах (геологічних фондах) є обов’язковою для геологічних організацій, які виконува-

ли розвідувальні роботи.  

Зведена геологічна документація ґрунтується на узагальненні первинних ма-

теріалів з використанням прийомів інтерполяції та екстраполяції й полягає в скла-

данні геологічних карт, погоризонтних планів, розрізів, проекцій рудних тіл на пло-

щини і блок-діаграм. Використання прийомів інтерпретації та екстраполяції робить 

зведену документацію багатоваріантною і якоюсь мірою менше вірогідною порівня-

но з первинною. Це ще раз засвідчує важливість тривалого збереження матеріалів 

первинної документації.  

 Процес розвідки супроводжується комплексом топогеодезичних і маркшей-

дерських робіт у єдиній системі координат, за допомогою яких складають графічну 
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основу для побудови геологічних карт, планів, розрізів і визначають просторове по-

ложення гірничих виробок.  

 Топогеодезичними роботами створюють тріангуляційну й опорну знімальну 

сітки, за даними яких складають топографічні плани поверхні в масштабах звичайно 

від 1:10 000 до 1:500, виконують прив’язку ліній розвідувальних профілів, гірничих 

виробок і точок спостережень. Топооснови масштабів 1:25 000 і дрібніше викорис-

товують у ході розшукових робіт і регіональних геологічних знімань.  

 Маркшейдерські роботи передбачають підземне теодолітне і вертикальне зні-

мання в гірничих виробках, що дає змогу скласти маркшейдерські плани масштабів 

від 1:1 000 до 1: 200, на яких ґрунтується підземне геологічне картування і геомет-

ризація надр.  

12.2. Зміст і форма геологічної документації 

 Головними об’єктами геологічної документації є тіла корисних копалин і вмі-

сних гірських порід, що відображають у текстових записах, графічних зображеннях, 

фотознімках і відібраному кам’яному матеріалі.  

 До текстового матеріалу належать описи відслонень у пікетажних книжках, 

гірничих виробок і свердловин, відповідно, в польових і бурових журналах, а також 

журналах пробовідбирання, різних таблицях і реєстрах та актах закладання й лікві-

дації виробок.  

 Графічними матеріалами є зарисовки розвідувальних виробок, літолого-

фаціальні колонки, геологічні розрізи, плани розташування поверхневих і підземних 

виробок, маркшейдерські погоризонтні плани, проекції рудних тіл, плани пробовід-

бирання і підрахунку запасів та ін.  

 Для підвищення продуктивності та якості геологічної документації нині ши-

роко використовують фотодокументацію, яка вирізняється високою детальністю і 

точністю розмірних співвідношень сфотографованих геологічних об’єктів. Фотозні-

мки відображають не тільки просторове розташування геологічних тіл, а й внутріш-

ню будову руд і порід, що не завжди можливо відтворити на зарисовці. Геологічну 

фотодокументацію зазвичай супроводжують описанням документованого об’єкта, 

відбором зразків і частковим попереднім розшифруванням об’єкта знімання.  
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 Доцільність і ефективність застосування фотографії в гірничих виробках за-

лежить головно від геологічної будови і фотогенічності досліджуваного об’єкта. 

Фотогенічність характеризують виразністю, чіткістю і взаємною контрасністю фо-

тографічного зображення гірських порід і структурних елементів, які можна легко й 

однозначно дешифрувати. Зі збереженням цих умов на відмитій і вирівняній повер-

хні гірничих виробок можливе проведення систематичної (масової) фотодокумента-

ції в масштабах 1:20–1:100, за якою потім складають фотосхеми. Окремі цікаві 

об’єкти знімають епізодично в масштабі 1:10–1:20.  

 Головною і важливою особливістю процесу фотодокументації є геологічне 

дешифрування отриманого матеріалу, яке проводять у гірничих виробках безпосе-

реднім візуальним спостереженням документованого об’єкта, оскільки не всі його 

особливості відображені на фотознімках.  

 Описування документованого об’єкта супроводжують відбором кам’яного ма-

теріалу у вигляді штуфів порід і руд, бурового керна, шламу і різноманітних проб. 

Частину відібраного матеріалу (штуфи) використовують для складання еталонної 

колекції руд і порід родовища, інша призначена для систематичного їхнього вивчен-

ня в процесі камеральної обробки. Ці зразки і проби піддають різним видам дослі-

джень, які деталізують, уточнюють результати польових спостережень і підтвер-

джують обґрунтованість висновків щодо геологічної будови родовища, генезису 

зруденіння, речовинного складу руд і порід, методів технологічної переробки руд.  

Усі ці питання вирішують, вивчаючи штуфи, прозорі шліфи і поліровані анш-

ліфи руд з використанням широкого спектра спеціальних методів дослідження: фра-

кційного і гранулометричного, мінералогічного, петрографічного, мінераграфічного, 

спектрального, рентгеноструктурного, хімічного, радіометричного та інших аналі-

зів.  

 Оскільки першорядними об’єктами геологічної документації є тіла корисних 

копалин і вмісних порід, то особливу увагу приділяють з’ясуванню умов їхнього за-

лягання, морфологічним особливостям, білярудним метасоматичним змінам, взає-

мовідношенням корисної мінералізації з вмісними породами, характеру їхніх конта-

ктів. Детально вивчають просторові зв’язки зруденіння з геолого-структурними 

елементами родовища, тріщинуватість, сприятливі для рудовідкладання комплекси 
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гірських порід. Під час описування речовинного складу рудних тіл визначають мі-

неральні асоціації, кількісні співвідношення мінералів, зональність, текстурно-

структурні особливості руд, результати пробовідбирання.  

 У документації порід зазначають їхню назву і колір, характер їхніх контактів, 

потужність і елементи залягання, мінеральний склад і будову, фізичні властивості. 

Породи шаруватої текстури поділяють на шари і пачки з індексацією кожного шару, 

а товщі нешаруватих порід – на різновиди за літолого-фаціальними ознаками.  

 Перелічені вище елементи спостережень фіксують як у текстових записах, так 

і на зарисовках або фотографіях, у цьому разі в записі міститься тільки та інформа-

ція, яку не вдається відобразити графічним способом. Це звичайно структурні особ-

ливості корисних копалин і вмісних порід, їхній мінеральний склад, форма, борозни 

або дзеркала ковзання, виповнення тріщин та ін.  

 Відбір кам’яного матеріалу також супроводжують  описом і зарисовкою з за-

значенням місця відбору і призначення зразка, а у випадках відбору орієнтованого 

зразка – його просторове положення, для чого роблять деталь зарисовки. Всі відіб-

рані зразки виконавець робіт забезпечує етикетками, нумерує і підписує.  

 Будь-який вид геологічної документації супроводжується загальними відомос-

тями, якими є нумерація відібраних зразків, проб, пройдених гірничих виробок і 

свердловин, їхнє місцезнаходження (інструментальна або окомірна прив’язка), назва 

організації, партії, які проводять геологорозвідувальні роботи, назва родовища або 

ділянки робіт. Сюди також належать відомості про початок і завершення робіт та 

інформація про осіб, які виконували геологічну документацію (прізвище, посада, да-

та, підпис).  

 Графічні матеріали повинні обов’язково мати масштаб зображення (лінійний і 

числовий) та умовні позначення. Зарисовки відслонень і гірничих виробок, зазвичай, 

ведуть у масштабах 1:20–:100, а колонки бурових свердловин складають у масшта-

бах 1:100–1:500, залежно від глибини свердловини і потрібної детальності розрізу. 

Геологічні об’єкти, що не вміщають в заданий масштаб, показують умовно.  

 Умовні позначення в первинній документації обов’язково повинні бути одна-

ковими для одного геологічного об’єкта. Ця однаковість, яка ґрунтується на станда-

ртах, розроблених геологічними службами країни, повинна відображати всю різно-
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манітність геологічних проявів і водночас бути компактною і зручною для викорис-

тання. Умовні позначення розробляють у кольоровому і штриховому варіантах.  

12.3. Особливості документації гірничих виробок 

 Усі пройдені на родовищі гірничі виробки і свердловини підлягають геологіч-

ній документації, яка передбачає їхній детальний опис і зарисовку. На зарисовках 

кожної виробки повинні бути наведені її назва і номер, масштаб і азимут напряму 

(магнітний або дійсний), відстань у метрах від початку виробки або від топографіч-

ної (маркшейдерської) точки, номера і місця відбору проби і зразків, дані про елеме-

нти залягання геологічних тіл і тектонічних порушень. Залежно від складності гео-

логічного розрізу зарисовують одну чи дві стінки, або роблять повну розгортку ви-

робки. Документацію кожної виробки починають з огляду результатів її проходки й 

отримання загального уявлення про особливості розкритого об’єкта, після чого ви-

конують поінтервальну розмітку виробки за допомогою 10-метрової металевої або 

тасьмової рулетки чи шнура-орієнтира, на якому певною системою вузлів відмічено 

одиниці вимірювання.  

 Д о к у м е н т а ц і я   к а н а в. Для геологічної документації канав зберігають-

ся вимоги однаковості, за яких азимут простягання канави або її окремі прямоліній-

ні відрізки вимірюють у північних румбах. У тому ж напрямі її документують, по-

чинаючи з пошарового опису розкритих канавою товщ порід. Опис ведуть зверху 

вниз по стінці і поінтервально по довжині забою канави.У цьому разі не рекоменду-

ють показувати всі пухкі відклади (елювіально-делювіальні) якоюсь однією умов-

ною позначкою без урахування їхньої будови.  

 Найпростішим способом геологічної документації канави є зарисовка її однієї 

довгої стінки (ліва – за азимутом простягання канави або від початку документації) з 

ідеалізованими прямолінійними обмеженнями контуру, до якого знизу прибудову-

ють прямолінійну зарисовку забою (дна) канави (рис. 25). Якщо канава розкриває 

складний геологічний розріз, то в такому випадку зарисовують обидві довгі стінки. 

Зарисовка повинна мати позначення стінок, показник азимуту напряму, масштабну 

лінійку або показник метражу, що враховує довжину канави по верхній брівці, а не 

по дну виробки, і умовні позначення. У випадках різко змінного профілю і перерізу 

зарисовку треба наводити з урахуванням цих змін форм.  
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Рис. 25. Схема розвертки канави:  

1 – ґрунтово-рослинний шар; 2 – суглинки; 3 – елювій; 4 –  граніти; 5 – вапняки; 6 – скар-

нований вапняк; 7 – елементи залягання 

 У документації канав великої довжини (десятки і сотні метрів) зарисовка, за-

звичай, займає декілька аркушів польових журналів, що включає її розрив на декіль-

ка частин. Окремі частини загального рисунка повинні бути точно пов’язані між со-

бою і в разі сполучення збігатися. Усе це стосується прямолінійних канав. За наяв-

ності значних поворотів виробки канави рисують частинами, орієнтуючись на її 

вісь, яку визначають по шнуру-орієнтиру або рулетці. Зарисовка в цьому випадку 

може бути розірвана. Зарисовки канав, зазвичай, виконують у масштабі від 1:100 до 

1:20. Окремі найцікавіші місця документують окремо, у більшому масштабі, інколи 

в натуральний розмір. 

 Опис канав повинен повністю відповідати їхній зарисовці. Його ведуть пара-

лельно з зарисовками в польовому журналі на його лівому боці.  

 Д о к у м е н т а ц і ю   ш у р ф і в   і їхні зарисовки, зазвичай, виконують у ма-

сштабі 1:50, і тільки для глибоких шурфів застосовують масштаб 1:100–1:200; у разі 

документування неглибоких шурфів (1,5–3,0 м), метою яких є переріз наносів або 

пробовідбирання їхньої верхньої частини (розшук і вивчення ореолів розсіювання), 

в описі головну увагу приділяють характеристиці пухких відкладів. І навпаки, у шу-

рфах, пройдених під час розшуків і розвідки родовищ, опис пухких відкладів спро-

щують, а головну увагу звертають на вивчення корінних порід.  

 Питання про те, скільки стінок шурфунеобхідно зарисувати, вирішують зале-

жно від геологічної будови розкритого розрізу і необхідної повноти документації. 
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Зазвичай – дві або всі чотири стінки. Інколи документують одну повну стінку шур-

фу, якщо вона фіксує всі морфологічні особливості рудного тіла і його структурні 

співвідношення з вмісними породами. Якщо нема рудного тіла і наявний однорід-

ний геологічний розріз, то зарисовують також одну стінку.  

 У разі побудови повної розгортки шурфу зарисовки його окремих стінок при-

будовують до північної стінки або до тієї, де геологічні елементи спостерігають 

найчіткіше, як це показано на рис. 26. Якщо з шурфа проходять підземні горизонта-

льні виробки, то на зарисовках його стінок показують їхні положення.  

                                   Зх.                  Пн.                 Сх.                   Пд. 

 
Рис. 26. Схема повної розгортки шурфу на вертикальну площину:  

1 – ґрунтово-рослинний шар; 2 – алювій; 3 – елювій; 4 – фельзити; 5 – туфи; 6 – кварцові 

порфіри; 7 – порфірити; 8 – рудне тіло; 9 – багаті рудні вкрапленики; 10 – розломи із 

“глинками тертя”; 11 – тріщини; 12 – місця відбору проб та їхні номери; 13 – елементи за-

лягання. 
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 У випадку масових зарисовок і однорідності геологічної будови ділянки або 

монотонності розрізу немає потреби в детальній документації кожного шурфу. У та-

кому разі досить дати детальну документацію опорних шурфів, інколи можна обме-

житись тільки описом шурфу, не зарисовуючи його.  

 Документування глибоких шурфів або взагалі глибоких вертикальних виробок 

і шахт, проходка яких займає тривалий час, проводять поступово, окремими інтер-

валами (нерідко різними особами), нарощуючи повну спряжену розгортку, 

прив’язану до маркшейдерських точок. Розгортку стінок необхідно систематично 

доповнювати зарисовками забоїв, позначаючи місця перерізів, які вони характери-

зують. Розриви зарисовок у разі перенесення документації на наступні аркуші, по-

винні бути пов’язані між собою.  

 У документації вертикальних виробок круглого перерізу зарисовки стінок за-

міняють розрізами по осі виробки, які доповнюють окремими зарисовками, якщо в 

цьому виникає геологічна необхідність.  

 Д о к у м е н т у в а н н я   п і д з е м н и х   г і р н и ч и х   в и р о б о к   вико-

нують звичайно паралельно з їхньою проходкою, що обмежує в часі можливості ге-

ологічних служб у проведені спостережень, зарисовок і описів.  

 Документація горизонтальних підземних виробок має низку особливостей, які 

враховують їхнє просторове положення щодо рудних тіл: а) виробки, пройдені за 

простяганням рудних тіл (штреки, штольні); б) виробки, що перетинають рудні тіла 

(типу ортів). Усіх їх зарисовують у масштабі від 1:50 до 1:500 залежно від розмірів і 

складності будови рудного тіла, розміру виробки.  

 Кожна зарисовка повинна бути орієнтована стосовно частин світу і відобража-

ти головні особливості документованого елемента з урахуванням того, що неможли-

во відобразити з повною точністю все, що спостерігаєюь у забої чи стінці виробки.  

 Перед документуванням гірничі виробки очищають (обмивають), розбивають 

на інтервали з подальшим їхнім нарощуванням від устя виробки і прив’язкою до 

ближчої маркшейдерської точки. Для цього по одній стінці виробки між реперами 

маркшейдерських точок або тимчасовими геологічними реперами протягують шнур-

орієнтир чи забивають у заздалегідь пробурені отвори кілочки, на яких крейдою або 
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фарбою наносять метраж. Геологічні межі визначають за їхнім положенням стосов-

но зробленої розмітки.  

 У геологічній практиці є декілька розгорток горизонтальних підземних виро-

бок: пряма, дзеркальна, комбінована (рис. 27). Усі вони враховують неможливість 

документування підошви гірничих виробок через її засміченість, обводненість і ная-

вність відкотної колії.  

 
Рис. 27. Способи розгортки підземних горизонтальних гірничих виробок у разі їхнього до-

кументування:  

а – пряма; б – дзеркальна; в – комбінована 

 У разі прямого способу (див. рис. 27, а) стінки і покрівля ніби сполучаються в 

одній площині, повернутій на 180
о
. Віссю повороту є лінія спряження правої стінки і 

підошви виробки. У випадку дзеркального способу (див. рис. 27, б) стінки виробки 

розгортають у площині покрівлі в горизонтальну поверхню, використовуючи лінії 

їхніх спряжень з покрівлею як осі поворотів. Зображення геологічних елементів 

проектують зверху вниз на цю поверхню, утворюючи їхнє дзеркальне відображення. 

Застосовують і третій спосіб – комбіновану розгортку (див. рис. 27, в), коли стінки 

виробки зарисовують як проекцію на горизонтальну площину, а покрівлю рисують у 

дзеркальному відображенні. В цьому способі розгортки віссю повороту стінок є лінії 

спряження підошви і стінок.  
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 З трьох наведених способів розгортки найчастіше використовують другий з 

огляду на його наочність і можливість безперервного простягання геологічних кон-

турів. У документації гірничої виробки обов’язково застосовують єдину систему ро-

згортки, про що зазначають У текстовому записі.  

 Повну розгортку виконують у разі документування виробок, що розкрили ру-

дні тіла складної форми, а також у випадках різкої відмінності геологічних розрізів 

стінок.  

 У виробках, що перерізають рудні тіла (квершлаги, орти, розсічки), зазвичай, 

документують обидві стінки і покрівлю (рис. 28), рідше – одну стінку і покрівлю.  

 
Рис. 28. Приклад документації квершлагу у разі дзеркальної розгортки стінок:  

1 – алевроліти; 2 – граніти; 3 – сульфідно-кварцові жили; 4 – тектонічні порушення; 5 – 

елементи залягання; 6 – номер та місце відбору проби; 7 – макшейдерська точка. 

 У виробках, які проходять за простяганням рудних тіл (штреки, штольні), ос-

новним об’єктом документації у випадках їхнього крутого падіння є покрівля і забій 

(рис. 29), а якщо рудні тіла падають полого, – стінка і забій. Залежно від будови ру-

дного тіла забої документують через певні інтервали, які зазвичай залежать від роз-

міру проходки. У рудних штреках забій рекомендують документувати через 3–5 м, в 

польових штреках – через 20–25 м.  
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Рис. 29. Документація штрека:  

1 – граніти; 2 – дайка лампрофірів; 3 – кварцова жила; 4 – прожилки карбонату; 5 – текто-

нічне порушення; 6 – брекчія; 7 – мілоніт; 8 – місця відбирання борозневих проб 

 Підземні вертикальні й нахилені гірничі виробки (повстаючі, гезенки), що 

проходять за падінням або постанням рудних тіл, документують так само, як шурфи 

(рис. 30).  

12.4. Документація бурових свердловин 

 Свердловини документують у процесі їхньо-

го буріння. Це полягає в складанні стандартних до-

кументів, серед яких головними є буровий журнал, 

журнали польової геологічної документації, інклі-

нометричних вимірювань та інших робіт.  

 Буровий журнал містить здебільшого вироб-

ничу документацію, його заповнює змінний буро-

вий майстер. У журналі повинні бути записи дати, 

діаметра свердловин і способів буріння, інтервали 

глибин по рейсах та розміри рейсів, вихід керна та 

ін. Журнал геологічної документації складає геолог 

після укладання керна в ящики.  

 Буровий керн після витягання з колонкової 

трубки промиваєюь водою й укладають у кернові 

ящики зверху вниз і зліва направо. Кожний інтер-

вал керна відмічають дерев’яною біркою, у якій за-

 
Рис. 30. Документація повстаючо-

го: 1 – діорити; 2 – граніти; 3 – зо-

лото-кварцова жила; 4 – тектонічне 

порушення; 5 – інтервали опробу-

вання. 
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значають номер свердловини, інтервал підйому і фактичну довжину піднятого кер-

на, дату і підпис змінного майстра. Коли, крім керна, відбирають буровий шлам і 

осади бурової муті, їх запаковують у мішечки, до яких вкладають бірку чи етикетку 

з номером свердловини й інтервалом буріння. Відібраний керн після документації 

відправляють у керносховище. Якщо подальше збереження керна не потрібне, то 

проводиться його скорочення згідно з існуючими інструкціями. Звичайно залиша-

ють по одному типовому зразку від усіх літолого-стратиграфічних різновидів пустих 

порід, типів і різновидів корисних копалин. Бурову муть і шлам ліквідують повніс-

тю. Скорочений керн, проби і зразки корисних копалин зберігаються до закінчення 

геологорозвідувальних робіт.  

Первинну документацію керна ведуть по рейсах проходки свердловини, вона 

містить опис керна, який супроводжується зарисовками в масштабах 1:100–1:500, 

важливі деталі будови розрізу зображають у масштабі 1:5–1:20 і фотографують. У 

документації керна подають мінералого-петрографічні характеристики породи і ру-

ди, обов’язково зазначають кути між віссю керна і площинами шарування, розслан-

цювання, наявність тектонічних порушень, дзеркал ковзання, тріщинуватість, її гус-

тоту й орієнтацію.  

 Зарисовки виконують у вигляді проекції на площину, що проходить уздовж 

осі керна. На зарисовці показують, як і в документації гірничих виробок, геологічну 

будову розкритого розрізу, місця відбору та номери проб і зразків.  

 Первинну документацію свердловини після відповідних уточнень закінчують 

складанням геологічної колонки-розрізу, на яку, окрім геологічної інформації, нано-

сять результати геофізичних робіт (каротаж), аналізів проб і тривалих гідрогеологі-

чних спостережень. На підставі цих матеріалів надалі складають геологічний розріз 

по свердловині. У цьому разі колонку-розріз будують не у вертикальному положен-

ні, а в справжньому з урахуванням кутів падіння геологічних елементів і даних ін-

клінометричних вимірювань. Інклінометрія визначає існування азимутальних відхи-

лень свердловини та їхні значення від заданого напряму, і зенітних – вигину сверд-

ловини у вертикальній площині. За наведеними значеннями кутів викривлення свер-

дловини визначають її реальне просторове положення і будують проекції колонки 

порід, розкритих свердловиною, на вертикальну і горизонтальну площини.  
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 Останніми роками різко зростає комп’ютеризація більшості первинних розшу-

ково-розвідувальних матеріалів. Це не тільки підвищує продуктивність їхнього 

опрацювання і збереження, а й відкриває нові можливості для проведення багатова-

ріантних аналізів, виявлення геологічних закономірностей і кореляційних залежнос-

тей.  

Питання для самоконтролю 

1. Первинна і зведена документація гірничих виробок і свердловин.  

2. Зміст і форма геологічної документації.  

3. Порівняльна характеристика переваг та недоліків візуальних зарисовок і фо-

тодокументів розвідувальних виробок.  

4. Для чого відбирають зразки руд і вмісних порід у ході підготовки геологічної 

документації?  

5. Перелічити головні характеристики руд і вмісних порід, які підлягають ви-

вченню і документуванню.  

6. Масштаби графічних матеріалів і умовні позначення в геологічній документа-

ції гірничих виробок і свердловин.  

7. Особливості документації та зарисовок поверхневих і підземних гірничих ви-

робок.  

8. Документація бурових свердловин.  

9. Основні види зведених геологічних документів і їхнє призначення.  

Розділ 13. Випробовування 

    13.1. Значення і види випробовування  

 Випробовування є найважливішою складовою частиною процесу розшуків і 

розвідки корисних копалин. Його проводять в обсягах, що зростають з деталізацією 

геологорозвідувальних робіт. Наприклад, його найбільші обсяги припадають на екс-

плуатаційну розвідку.  

 Випробовуванням називається комплекс робіт, призначений для виявлення 

якості корисних копалин: їхнього мінералогічного і хімічного складу, технологічних 

властивостей і внутрішньої будови. Якщо нема природних контактів корисних копа-

лин з вмісними породами, то саме результати випробовування дають змогу оконту-

рити промислові поклади, визначити межі сортів і типів мінеральної сировини. Ви-
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пробовування виконують, відбираючи в гірничих виробках, свердловинах і природ-

них відслоненнях зі скупчень корисних копалин або вмісних порід зазвичай невели-

ких порцій матеріалу, які називають пробами. Останнім часом у зв’язку з розширен-

ням можливостей геофізичних методів їх щораз частіше застосовують для визна-

чення властивостей корисних копалин у природному їхньому заляганні, заміняючи 

трудомісткий процес механічного відбору проб. З огляду на це поняттям “проба” 

може бути як механічний відбір матеріалу, так і геофізичний вимір, які можна розг-

лядати як окремі випадки спостереження за властивістю корисної копалини.  

 Специфічною особливістю такого пробовідбирання є несумірність обсягу 

окремих проб з обсягами опробуваних мас. Тому отримане значення певної власти-

вості за поодинокою пробою зазвичай не відповідає середньому її значенню в усьо-

му опробованому обсязі рудного покладу, що ще раз засвідчує важливе значення 

щільності розвідувальної сітки для з’ясування вірогідно якісних показників промис-

лових скупчень мінеральної сировини.  

 Процес механічного пробовідбирання твердих корисних копалин загалом по-

діляють на три послідовні етапи: 1) відбір проби; 2) обробка матеріалу проби для її 

підготовки до дослідження; 3) дослідження проби.  

 Залежно від призначення і характеру досліджень мінеральної сировини розрі-

зняють такі види випробовування: геологічне (хімічне), мінералогічне, геофізичне, 

технологічне і технічне.  

 Найважливішим показником мінеральної сировини є вміст корисних компоне-

нтів і шкідливих домішок, які визначають за допомогою геологічного і геофізичного 

методів. У цьому разі вміст з’ясовують аналізами проб за допомогою хімічних, маг-

нітних, ядерно-геофізичних, спектральних та інших методів, передбачених держав-

ними стандартами. Для більшої частини корисних копалин геологічне або хімічне 

пробовідбирання є основним, власне, за його допомогою оконтурюють рудні тіла, 

промислові сорти руд і підраховують запаси руди й цінних компонентів. Особливіс-

тю хімічної проби є її порівняно мала маса, яка утворюється внаслідок її скорочення 

до необхідної для хімічної лабораторії маси. У цьому разі хімічний склад кінцевої 

(лабораторної) проби має відповідати хімічному складу первісно відібраної проби.  
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 Мінералогічне випробовування призначене для виявлення мінерального та пе-

трографічного складу руд і вмісних порід, їхніх текстурно-структурних особливос-

тей, зернового і хімічного складу. На розсипних родовищах благородних металів 

цей вид пробовідбирання є головним, його застосовують для підрахунку запасів. 

Широко використовують цей метод і під час розвідки деяких корінних родовищ, 

якщо корисні елементи містяться в одному мінералі (п’єзооптична сировина, слюди, 

азбест, дорогоцінне каміння та ін.). Звичайно мінералогічне пробовідбирання є до-

поміжним дослідженням, супроводжуючи хімічне, технічне і технологічне випробо-

вування.  

 Технічне випробовування проводять для визначення технічних властивостей 

корисних копалин: фізико-механічних, термічних, діелектричних та ін. Воно є осно-

вним видом у ході розвідки родовищ будівельних матеріалів, а також у разі оціню-

вання технічних властивостей слюди, азбесту, п’єзооптичної сировини, ювелірного 

й обробного каміння. Тобто воно потрібне, зокрема, для видів корисних копалин, 

промислова цінність яких не може ґрунтуватися тільки на результатах геологічного 

або мінералогічного випробовування. Наприклад, під час визначення відсоткового 

вмісту азбесту в пробі вивчають його технічні властивості (міцність, гнучкість та 

ін.).  

 Також технологічне пробовідбирання застосовують для вивчення технологіч-

них властивостей мінеральної сировини і вибору найраціональнішої схеми її пере-

робки, яка може забезпечити максимальне і комплексне вилучення корисних компо-

нентів за позитивного економічного ефекту і високої рентабельності. Результати те-

хнологічного вивчення дають змогу вирішити питання про економічну доцільність 

майбутньої розробки або подальшої розвідки родовища.  

 Залежно від обсягу і мети робіт розрізняють лабораторні, напівпромислові та 

промислові (заводські) технологічні дослідження. Маса проб може коливатися в 

широких межах: від 50 кг до 1,0 т в лабораторних дослідженнях і до декількох со-

тень тонн у промислових. Для порівняння – проби в хімічному аналізі, зазвичай, 

100-200 г, дуже зрідка – більше.  

 Мінеральна сировина має багато різноманітних властивостей, які визначають 

її цільове призначення та галузі використання. Тому для з’ясування якості конкрет-
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ного виду мінеральної сировини часто потрібне суміщення декількох видів випро-

бовування, результати яких і є підставою для визначення їхнього промислового зна-

чення. Наприклад, мінералогічне випробовування широко використовують під час 

розвідування дорогоцінного й обробного каміння, однак для повної характеристики 

цього виду сировини необхідне також вивчення її технічних властивостей.  

 Головна вимога до випробовування – це його висока вірогідність. Тому відбір 

проб, правильна їхня обробка і ретельний аналіз є необхідною умовою для визна-

чення справжньої морфології рудних тіл, речовинного складу, закономірностей роз-

поділу цінних компонентів і шкідливих домішок, технологічних властивостей руд. 

Помилки ж в оцінці якості руд можуть призвести до перекручення кількісної оцінки 

запасів корисних копалин і неправильного вибору оптимальної технологічної схеми 

переробки руд, що суттєво негативно вплине на висновок про промислове значення 

родовища, на економічну ефективність роботи гірничого підприємства, якщо це ро-

довище розробляють.  

 Згідно з вимогами ДКЗ і методичними рекомендаціями з розвідки родовищ 

корисних копалин пробовідбирання розвідувальних перерізів рудних тіл необхідно 

виконувати з дотриманням таких умов.  

1. Сітка пробовідбирання повинна бути витриманою, проби треба відбирати в 

напрямі максимальної мінливості зруденіння.  

2. Його потрібно проводити безперервно на повну потужність рудного тіла з 

виходом у вмісні породи на відстань, яка перевищує потужність пустого або не кон-

диційного прошарку, що включають у промисловий контур.  

3. З природних різновидів руд і мінералізованих порід проби відбирають 

окремими секціями.  

 Різне призначення проб головно визначає їхній вид, масу і спосіб відбору. За 

способом відбору їх поділяють на три групи: точкові, лінійні й об`ємні, якими про-

бовідбирають природні відслонення, гірничі виробки і свердловини.  

 До першої групи належать штуфний, точковий і купковий способи, до другої – 

борозневий і шпуровий, якими, здебільшого, випробовують усі гірничі виробки і 

свердловини. Третя група представлена задирковим і валовим способами. Усі вони 

різні за трудомісткістю відбору і, головне, за презентабельністю результатів: найпо-
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казовішими є об`ємні проби, найменш показовими – штуфні, що залежить від розмі-

ру проби.  

13.2. Способи відбору проби в гірничих виробках 

і природних відслоненнях 

 Способи відбору проб з гірничих виробок і природних відслонень дуже різно-

манітні й залежать, головно, від особливостей родовища і від виду гірничих робіт. 

Це можуть бути лінійні, об’ємні, іноді точкові способи, серед яких домінує борозне-

ве випробовування. Наприклад, у канавах найчастіше використовують борозневий 

відбір проб, рідше – задирковий. У підземних гірничих виробках застосовують 

практично всі способи відбору проб, хоча й тут найпоширенішим є борозневий. Інші 

способи застосовують звичайно або для контролю (валовий, задирковий), або для 

вивчення технологічних і технічних властивостей корисних копалин. Найдоцільні-

шим уважають такий спосіб відбору проб, що забезпечує найбільшу показовість за 

одночасної високої продуктивності й найнижчої вартості робіт з пробовідбирання.  

  На початкових етапах розвідувальних робіт необхідно для вибору найраціо-

нальнішого способу пробовідбирання проводити відповідні експериментальні дос-

лідження. Найчастіше починають з відбору борозневих проб і контролюють його 

валовим або задирковим, що дає змогу уникнути похибок і досягти достовірності 

пробовідбирання.  

Точкові способи відбору проб 

 До точкових способів відбору проб належать штуфний, власне точковий і куп-

ковий (або спосіб вичерпування). Усі вони ґрунтуються на об’єднанні окремих дріб-

них уламків, грудок або більших об’ємів матеріалу, відібраних з окремих точок або 

низки точок, розташованих довільно або системно, в одну пробу. Проби відбирають 

з корінних порід і руд, а також з відбитої рудної маси, яка утворюється під час про-

ходки гірничих виробок.  

 Ш т у ф н и й   с п о с і б   широко використовують під час проведення розшу-

кових і розвідувальних робіт для вивчення мінерального складу, петрографічних 

особливостей порід, а також для з’ясування технічних і фізичних властивостей ко-

рисних копалин. У пробу беруть один або декілька монолітних уламків (штуфів) ма-
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сою 0,2–2,0 кг типової мінеральної сировини або породи відібраної з відслонень, 

гірничих виробок чи з відбитої рудної маси, породи в навалі.  

 Типовість штуфної проби визначають візуально за мінеральним складом і тек-

стурно-структурними особливостями. Цей спосіб пробовідбирання вирізняється 

швидкістю і простотою відбору проб, однак має невисоку надійність результатів за 

якісними показниками руди з огляду на його вибірковість у ході відбору штуфів, 

особливо в разі великої мінливості показників тієї чи іншої властивості.  

 Різновидом цього способу є відбір проб у вигляді монолітів для вивчення їхніх 

фізико-механічних властивостей. Найчастіше монолітам надають форми куба з роз-

міром сторін 20–30 см і більше залежно від виду досліджень.  

 Особливо широко моноліти відбирають під час розвідки родовищ будівельних 

матеріалів.  

 Т о ч к о в и й   с п о с і б   полягає у відборі невеликих уламків руди (частко-

вих проб) розміром 1,5–3,0 см і масою 10–12 г з оголеної поверхні гірничої виробки 

на певних відстанях один від одного. Зазвичай для такої системи відбору проб вико-

ристовують квадратну, прямокутну або ромбічну сітки з розмірами комірок 10×10 

або 20×20 см, рідше – 50×50 см для квадратної сітки; 10×20 або 20×40 см для пря-

мокутної. Часткові проби беруть у вузлах сіток, рідше – у середині комірок (рис. 31). 

Відібрані часткові проби об’єднуються і складають точкову пробу загальною масою 

в межах 0,2–2,0 кг і більше.  

 Відстані між точками відбору част-

кових проб залежать від мінливості корис-

ного компонента в рудах: чим вона більша, 

тим частіше потрібно брати часткові про-

би, і навпаки. Отже, вірогідність такої про-

би залежить від кількості часткових проб і 

їхньої маси.  

 Точковий спосіб використовують у 

разі пробовідбирання масивних і вкраплених руд, тонкосмугастих і плямистих з не-

рівномірним розподілом мінеральних агрегатів. В останньому випадку цей спосіб 

дає надійніші результати, ніж борозневий. Його вигідно також застосовувати в разі 

 

Рис. 31. Схема відбору проб точковим спо-

собом у забої гірничої виробки:  

а) – по квадратній сітці; б) – по ромбічній 

сітці 
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пробовідбирання з міцних або дуже міцних руд і порід, де використання борознево-

го способу пов`язане з певними труднощами відбору. Однак у тріщинних рудах з 

крихкими і різної в’язкості мінералами, у рудах з грубосмугастою текстурою точко-

вий спосіб пробовідбирання може призвести до систематичної помилки.  

 Точковий спосіб має високу продуктивність, однак поступається за достовір-

ністю борозневому, бо характеризує розвідувальний переріз не суцільно, а вибірко-

во в окремих точках, тому він найпридатніший для відбору проб по потужних руд-

них тілах. В останньому випадку значна кількість проб і рівномірність їхнього від-

бору забезпечує достовірність визначення середніх вмістів компонентів.  

 К у п к о в и й   с п о с і б   (а б о   с п о с і б   в и ч е р п у в а н н я) подібний до 

точкового, проте його використовують тільки для відбору проб з відбитої руди або 

рудної маси, яка міститься в призабійній частині гірничих виробок або в вагонетках. 

Він полягає у відборі часткових проб з поверхні відбитої руди, які потім об’єднують 

у початкову пробу. Часткові проби відбирають по квадратній або прямокутній моту-

зяній сітці розміром 1,5–2,0 м, яку накидають на поверхню відбитої рудної маси. 

Сторони квадратів зазвичай дорівнюють 20–50 см, а прямокутників – 20×40 або 

50×100 см, відбір проб, як і за точкового способу, виконують з центрів клітинок або 

в вузлах сітки. Кількість і маса проб визначені ступенем нерівномірності зруденіння 

й однорідністю уламків та можуть коливатися від десяти часткових проб і більше за 

маси кожної з них від 0,2 до 1,0 кг. Мінімальну кількість часткових проб беруть з 

вагонеток, де їх розташовують найчастіше у вигляді конверта в п’яти точках або по 

діагоналі в трьох точках.  

 Купкове випробування можна успішно використовувати тільки на родовищах 

зі значною потужністю рудних покладів, коли увесь забій гірничої виробки прохо-

дить по рудному тілу, і тому не відбувається розубожування руди в разі її відпалу. У 

протилежному разі руда забруднюється пустою породою (збіднюється) і купковий 

спосіб дає інформацію не про руду, а про склад відбитої маси. Крім того, щоб запо-

бігти систематичним помилкам за такого пробовідбирання, склад взятої проби має 

відповідати складу опробуваного рудного тіла. Для цього в пробу потрібно відбира-

ти як дріб’язок, так і крупний матеріал, зберігаючи їхні співвідношення, які спосте-
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рігають в опробуваному навалі. За наявності в навалі великих уламків від них відби-

вають дрібні шматочки, які разом з дріб’язком включають у пробу.  

 Перевагою купкового способу є його висока продуктивність, яка в три-п’ять 

разів перевищує продуктивність пробовідбирання з відбійного матеріалу цілісного 

блока і не впливає на швидкість проходки та провітрювання забою.  

 Недоліком цього способу відбору є недостатня характеристика природних ти-

пів і промислових сортів руд та ненадійність їхнього оконтурювання, що пов’язане з 

систематичними помилками: вони виникають, зазвичай, у пробах з перекрученими 

співвідношеннями дрібних і крупних фракцій.  

 С п о с і б   в и ч е р п у в а н н я   практично є різновидом купкового і полягає 

у відборі проб не з поверхні навалу, а з усієї його глибини. Відібраний цим спосо-

бом матеріал компенсує результати гравітаційного і механічного просіювання зба-

гаченного або збіднілого дріб’язку в нижню частину навалу, зберігаючи наявне 

співвідношення дрібної і крупної фракції в пробі, що знеможливлює появу система-

тичної помилки.  

 Проби можна відбирати желонкою, спеціальним пробовідбірником, трубою 

або щупом.  

 Оскільки різниця між способом вичерпування і купковим полягає тільки в 

глибині пробовідбирання, то в частині підручників їх розглядають разом як купко-

вий метод.  

 Загалом же застосування точкових способів пробовідбирання для розвідки ро-

довищ досить обмежене, бо для обґрунтованого підрахунку запасів корисних ком-

понентів вирішальне значення має його надійність, а не висока продуктивність.  

Лінійні способи відбору проб 

 До цих способів належать борозневий і шпуровий, які особливо ефективні в 

разі пробовідбирання зі смугастих або шаруватих руд, для яких характерна макси-

мальна мінливість за потужністю.  

 Б о р о з н е в и й   с п о с і б   є основним у разі відбору проб у гірничих виро-

бках і придатний для пробовідбирання з більшої частини корисних копалин. Він по-

лягає в вирубуванні в тілі корисних копалин і вмісних породах борозни сталого 

прямокутного перерізу, що дає змогу отримувати з кожного погонного метра бороз-
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ни однакову кількість матеріалу, який забезпечує показовість пробовідбору. Розміри 

борозни вибирають залежно від ступеня мінливості в розподілі корисних компонен-

тів, механічних властивостей і потужності рудних тіл. Найчастіше застосовують бо-

розни, розміри яких наведені в табл. 15.  

           Таблиця 15  

    Типові розміри прямокутних борозен, см  

Розподіл компо-

нентів 

                    Потужність рудного тіла, м 

понад 2,5   2,5–0,5  до 0,5  

Міцні корисні копалини  

Дуже рівномірне і 

рівномірне 

2×5 2×6  2×10 

Нерівномірне  2,5×8  2,5×9 2,5×10 

Дуже і надто нері-

вномірне 

3×8  3×10 3×12 

М’які корисні копалини (без урахування потужності рудних тіл) 

Дуже рівномірне і рівномірне (2–5)×(5×10) 

Нерівномірне і дуже нерівномірне (5×10)×(10–20) 

 

 Рекомендовану в табл. 15 показовість борозен на практиці часто перевіряють 

експериментальними дослідженнями, коли по одному перерізу рудного тіла відби-

рають декілька проб борознами різних розмірів з подальшим порівнюванням ре-

зультатів аналізів. Як бачимо з табл. 15, у борознах наведеного типу глибина завжди 

менша від ширини. У разі опробування малопотужних жил, коли в пробу надходить 

недостатня кількість матеріалу, а також у випадку секційного опробування, коли до-

вжина окремих секцій мала і відібрані проби мають недостатню вагу, поперечні пе-

рерізи борозен збільшуються. У випадку опробування жил і прожилків потужністю 

до 20 см борозну проводять уздовж по потужності прожилка. У всіх інших випадках 

борозни потрібно розташовувати в напрямі максимальної зміни зруденіння, на-

вхрест простяганню рудного тіла. В практиці розвідувальних робіт з крутоспадних 

рудних тіл проби відбирають горизонтальними борознами, а з пологоспадних (кут < 

45
о
) – похилими, витягнутими за потужністю рудного тіла, у разі горизонтального 

залягання з рудних тіл проби відбирають вертикальними борознами (рис. 32).  
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 На всю потужність рудного тіла боро-

зневу пробу відбирають у разі його однорід-

ної будови і невеликої потужності (до 3 м). 

Якщо потужність велика або будова складна, 

а також нема чітких меж, коли рудне тіло 

поступово переходить у вмісні породи, то 

борозну розбивають на секції, кількість яких 

відповідає кількості досліджуваних різнови-

дів руд (рис. 33). Кожна секція – це окрема 

проба, що забезпечує визначення якості ко-

жного типу руди, вмісту і розподілу корисних компонентів у покладі і його контуру. 

Довжина секції зумовлена потужністю природних типів руд і коливається в межах 

0,3–5,0 м, однак найчастіше приймають 0,7–1,0 м, що відповідає кондиційній міні-

мальній потужності рудних тіл, за якої їх можна включити в промисловий контур. У 

разі пробовідбирання з однорідних тіл великої потужності довжина секцій може ся-

гати 5–10 м.  

 Борозневі проби відбирають ручним 

або механізованим способами з поверхні, яку 

вирівнюють і очищають від бруду, а в підзе-

мних виробках обмивають водою від пилу, 

що утворюється внаслідок вибуху.  

 У разі ручного способу інструментом 

відбору проб є кайло, зубило і молоток ма-

сою 1,5–2,0 кг. Практика робіт засвідчила, 

що в разі ручного відбору проб важко зберег-

ти вибраний прямокутний переріз борозни 

через тріщинуватість руд, різницю у фізич-

них властивостях мінералів. Крім того, унас-

лідок викришування мінералів відбувається потрапляння в пробу матеріалу, який 

міститься поза контуром борозни, що зумовлює появу систематичних помилок у хо-

ді опробування.  

 

 
Рис. 32. Розташування борозневих проб у 

забої гірничої виробки: а – за простяган-

ням крутоспадного рудного тіла; б – за 

простяганням пологоспадного рудного ті-

ла; в – по рудному тілу, яке залягає гори-

зонтально 

 
Рис. 33. Секційне борозневе пробовідби-

рання.  

Номери проб: 1 – по вкрапленій руді; 2 – 

по масивній руді; 3 – по прожилковій руді 
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 Усунення цих суттєвих недоліків у міцних і середньої міцності корисних ко-

палинах досягають механізацією пробовідбору, що також підвищує продуктивність 

праці. Для цього використовують пробовідбійники сколювальної і різальної дії.  

 До першого типу належать пневматичні відбійні молотки і перфоратори, обла-

днані спеціальними П-подібними коронками, за допомогою яких проводять зарубку 

борозни з подальшим сколюванням руди або породи.  

 До другого типу належать пробовідбійники із двома паралельними дрібноал-

мазними дисками з електро- або пневмоприводом, які забезпечують відбирання гли-

боковрізаних проб з глибиною врізу до 50 мм за ширини 20–50 мм, а також дають 

змогу отримати щілинні проби зменшеного перерізу (3×5 мм) і, відповідно, маси. У 

таких щілинних борознах рівні поверхні стінок і до мінімуму зведене викришування 

мінералів. Матеріал проби між двома врізами сколюють зубилом вручну або яким-

небудь механізмом ударної дії. Будь-яка механізація відбору проб збільшує продук-

тивність праці в декілька разів, особливо в міцних і дуже міцних корисних копали-

нах. Під час випробування м’яких корисних копалин можна використовувати руч-

ний спосіб відбору, який у цьому разі за продуктивністю мало чим поступається ме-

ханічному способу.  

 Відбитий з борозни матеріл, а це від 2 до 15 кг маси, збирають на брезент або 

жолоб з листового заліза. Потім пробу зсипають у мішок з цупкого матеріалу, чіп-

ляють бірку із зазначенням номера, місця і часу відбору та відправляють на аналіз.  

 Необхідність випробовування рудних тіл за напрямом найбільшої мінливості 

параметрів зруденіння зумовлює неоднакове  розташування проб у гірничих вироб-

ках.  

 Якщо горизонтальні підземні виробки проходять по простяганню рудного тіла 

(штреки, інколи штольні), то проби відбирають із забою, іноді покрівлі, коли немо-

жливий  відбір з забою. У разі пробовідбирання з забоїв проби, якщо можливо, треба 

відбирати через однакові інтервали по осі виробки. Чим більша мінливість вмістів 

компонентів у руді, тим меншою повинна бути відстань між пробами (забоями) по 

осі штреку. Тобто у випадку планування циклів проходки таких виробок необхідно 

враховувати ці вимоги.  
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 У разі нерівномірного розташування корисних компонентів, які формують ру-

дне тіло, а також його малої потужності, пробовідбирання з забою проводять двома 

або трьома борознами з подальшим об’єднанням матеріалу в одну пробу.  

 Стінки штреків, зазвичай, не опробують, оскільки розташувати борозни по лі-

нії максимальної мінливості неможливо.  

 У горизонтальних підземних виробках, які проходять навхрест простяганню 

рудних тіл (розсічки, квершлаги, орти, поперечні штольні), опробовують одну або 

обидві стінки. Для їхнього опробування застосовують вертикальні, похилі та гори-

зонтальні борозни залежно від умов залягання рудного тіла і його потужності, які 

рекомендують розташовувати на висоті 1,2–1,5 м від підошви виробки.  

 У підземних виробках, які проходять за падінням або повстанню рудного тіла 

(повстаючі, гезенки, уклони) борозневі проби відбирають упоперек рудного тіла по 

одній або двох стінках. Напрям борозни може збігатися зі справжньою нормальною 

потужністю або не збігатися. В останньому випадку їх розташовують горизонталь-

но.  

 З поверхневих виробок борозневі проби відбирають у канавах – з дна, упопе-

рек покладу або з кожної зі стінок, якщо канава заглиблена в рудний поклад; у шур-

фах – з однієї або двох протилежних стінок, зазвичай вертикальними борознами.  

 Є декілька варіантів відбору борозневих проб, проте основна – борозна прямо-

кутного перерізу. Рідше застосовують пунктирну й об’ємну борозни (рис. 34). 

Останні два варіанти зменшують трудомісткість процесу відбору матеріалу, його ва-

гу і, відповідно, втрати на його обробку, однак проби мають меншу достовірність і 

рекомендовані тільки для певних видів корисних копалин.  

Наприклад, пунктирна борозна рекомендована для корисних копалин з рівно-

мірним розподілом мінералів, її відбивають по лінії найбільшої мінливості і вона не 

має правильного перерізу. Матеріал проби беруть з окремих точок на відстанях 2–3 

см у вигляді дрібних уламків діаметром 1–3 см, маса матеріалу з 1 м борозни коли-

вається в межах 0,2–2,0 кг.  
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 Об`ємна борозна не має визначеного 

перерізу і за способом відбору матеріалу 

аналогічна пунктирній борозні. З кожної 

одиниці довжини проби беруть однаковий 

об’єм матеріалу, який перевіряють і контро-

люють мірним посудом з водою. Тому цей 

спосіб не можна застосовувати для розчин-

них і дуже тріщинуватих руд з глинистими 

примазками, бо частина тонкодисперсного 

матеріалу переходить у воді до змуленого 

стану. В обох випадках виникає систематична помилка. Тому відбір проб пунктир-

ною або об`ємною борозною потребує перевірки суцільною борозною або задирко-

вим способом.  

 Ш п у р о в и й   с п о с і б   полягає у відборі в пробу матеріалу (бурового 

шламу або пилу), що виникає під час буріння шпурів. По суті, шпурова проба є бо-

розневою пробою, що відібрана за допомогою перфоратора, проте, на відміну від 

неї, має правильні й витримані розміри і форму, що часто-густо зумовлює більшу 

точність цього способу. Однак це стосується слабко тріщинуватих руд і руд, складе-

них мінералами з близькою твердістю і крихкістю. В тріщинуватих рудах і породах  

під час буріння з продуванням зазвичай простежується процес осідання тонких і ле-

гких мінеральних часток у тріщинах, особливо під час продування шпура. Натомість 

у разі промивання шпурів у тріщини потрапляють важкі й великі частки, зазвичай, 

рудні. Ці недоліки, що пов’язані з викришуванням цінних і нецінних мінералів під 

дією бура, збагачують або збіднюють пробу і призводять до появи систематичних 

помилок. Проте вони завжди нижчі, ніж у разі борозневого методу відбору.  

 Існує мокре (з промиванням) і сухе (з продуванням) шпурове пробовідбиран-

ня. В першому випадку пробою є шлам, у другому – шпурова мука (пил). 

У разі буріння шпурів з промиванням шлам збирають через відстійники, у 

яких вода переливається з одного в інший у міру їхнього заповнення (рис. 35, а). 

Для відведення шламу зі шпура до нього під кутом додатково пробурюють невели-

кий шпур, у який вставляють патрубок. Іноді застосовують спеціальний патрубок-

 
Рис. 34. Способи відбору борозневих 

проб: а – правильного перерізу; б – пунк-

тирного перерізу; в – об’ємного перерізу. 
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трійник зі шлангом для відведення води зі шламом (див. рис. 35,б). Шлам збирають 

з відстійників, підсушують на піщаній бані і відправляють у хімічну лабораторію.  

 
Рис. 35. Збір шламу і мулу у відстійниках із застосуванням патрубка (а) і трійника зі  

шлангом (б) 

 Під час буріння шпурів з продуванням збір пилу відбувається пилоуловлюва-

чем.  

 Шпурове пробовідбирання рекомендоване для потужних рудних тіл, особливо 

з рівномірно вкрапленими або масивними рудами, які не розкриті повністю гірни-

чими виробками (рис. 36). У другому випадку його можна використати для оконту-

рювання цих тіл, що може замінювати проходку дороговартісних ортів і квершлагів.  

 
Рис. 36. Відбір проб шпурами за межами гірничих виробок: а – у разі опробування рудних 

тіл великої потужності; б – у разі розкриття й опробування паралельних рудних тіл; в – у 

разі опробування ”сліпих“ рудних тіл. 
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 Шпури, як і борозни, розташовують в напрямs найбільшої мінливості зруде-

ніння, тому для відбору проб особливо сприятливі забої ортів, квершлагів і попере-

чних штолень. У виробках, що пройдені по простяганню буріння шпурів, пробовід-

бір  виконують у стінках виробок.  

 Глибина шпурів у разі буріння перфораторами різних типів може сягати 50–70 

м, глибокі шпури опробовують секційно, з довжиною секцій 1–2 м або з урахуван-

ням складу рудного тіла.  

 Шпурове пробовідбирання порівняно з іншими способами має суттєві перева-

ги: його проводять механізованим способом і часто поєднують з процесом проходки 

гірничих виробок, що підвищує продуктивність проходки й умови праці, а тонкопо-

дрібнений матеріал проби не потребує обробки для аналізування.  

 До недоліків цього способу належать: а) неможливість розташування проб на-

вхрест простяганню рудних тіл у виробках, які проходять по простяганню; б) немо-

жливо застосувати шпури на рудних тілах малої потужності; в) труднощі з визна-

ченням або й неможливість визначення меж рудних тіл, їхньої будови та контурів 

природних і промислових руд.  

Об’ємні способи відбору проб 

 Об’ємні способи пробовідбирання з розвідувальних виробок застосовують на 

родовищах, що мають надто нерівномірний розподіл корисного компонента в руд-

них тілах і складені великими за розміром мінералами. У цих випадках інші способи 

випробовування не можуть дати надійних відомостей про кількісний вміст і якість 

корисних компонентів у рудному тілі.  

 З а д и р к о в и й   с п о с і б   відбору проб полягає в відбійці (задирці) рівного 

шару корисної копалини по всій поверхні рудного тіла – зазвичай, з забою або стін-

ки гірничої виробки. У випадках, коли розподіл корисного компонента надто нерів-

номірний як за вмістом, так і в просторі, площу забою розбивають на декілька гео-

метричних фігур, що враховують розмірами і конфігурацією особливості розподілу 

показника ознаки. Кожна фігура є окремою задирковою пробою.  

 Пробовідбір з покрівлі роблять значно рідше через трудомісткість процесу, а з 

підошви – тільки в канавах, де рудне тіло розкрите на дні виробки. В останньому 

випадку, а також у підземних виробках, пройдених по простяганню покладу, проби 
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доцільно брати через більш-менш однакові інтервали, розмір яких залежить від осо-

бливостей будови покладу.  

 Головною умовою задиркового випробовування є відбір проби однакової гли-

бини по всій площі. Глибина задирки в міцних рудних тілах – 5–10 см, у м’яких – 

збільшується до 15–-20 см. У практиці розвідувальних робіт глибину задирки реко-

мендують визначати експериментально, коли на одній і тій же ділянці рудного тіла 

відбирають декілька задирок різної глибини і після порівняння результатів отрима-

них аналізів вибирають оптимальну глибину.  

 Задирковий спосіб нерідко застосовують у штокверкових рудах з їхньою різ-

кою мінливістю і різною орієнтацією рудних прожилків, а також у малопотужних 

жилах (5–20 см); інколи цей метод використовують для контролю результатів про-

бовідбирання, проведених іншими способами.  

 Залежно від розмірів площі й об’ємної маси корисних копалин маса задирко-

вих проб може змінюватись від декількох десятків до сотень кілограмів. Тому від-

бивання задиркових проб є трудомісткою операцією, що потребує великих затрат 

часу і коштів: її застосовують значно рідше, ніж інші способи пробовідбирання.  

 В а л о в и й   а б о   о б ’ є м н и й   с п о с і б   пробовідбирання полягає у від-

борі великої маси, коли в пробу йде весь рудний матеріал, відбитий у процесі про-

ходження гірничої виробки. Такі проби призначені для проведення технологічних і 

технічних досліджень, а також для виявлення певних корисних компонентів у руд-

них тілах, коли описані вище способи відбору не дають задовільних результатів.  

 Особливо широко цей спосіб використовують під час вивчення руд благород-

них і рідкісних металів та випробовування корисних копалин, де суттєве значення 

мають розмір кристалів і монолітів, збереження їхніх фізичних властивостей: слюди, 

оптична сировина, виробне і дорогоцінне каміння, будівельні матеріали тощо.  

 Застосування цього способу випробовування для визначення тільки вмісту ко-

рисного компонента (хімічне пробовідбирання) обмежене високою вартістю оброб-

ки таких проб. Тому для виявлення середньої кількості корисного компонента в ру-

дах об’ємним способом e пробу берeть тільки невеликe часткe відбитої маси.  

 Відбір матеріалу зазвичай механізований, і в пробу надходить рудна маса з 

одного або декількох відпалів унаслідок просування забою на 1–3 м. Маса такої 
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проби становить 1,5–5,0 т, інколи десятки і навіть тисячі тонн: чим більший розмір 

кристалів мінеральної сировини і більша нерівномірність розподілу корисного ком-

понента в руді, тим більша маса проби. Якщо об’єм матеріалу проби, отриманого в 

процесі проходки гірничої виробки, значно більший від необхідного для аналізу, то 

його попередньо скорочують.  

 Матеріал проби можна скорочувати, перелопачуючи його, коли в пробу відби-

рають, наприклад, кожну другу, п’яту або десяту лопату. У ході випробовування 

шурфів у пробу беруть кожне третє, четверте і так далі цебро, або другу, третю ва-

гонетку, якщо руду вивозять вагонетками.  

 Правильно відібрані валові проби дають надійніші результати, ніж борозневі 

чи задиркові, однак у практиці розвідувальних робіт найпоширенішим є борозневе 

пробовідбирання, рідше застосовують валове і ще рідше – задиркове. Це пов’язане з 

тим, що валове випробовування має складну процедуру пробовідбору і високу собі-

вартість, особливо якщо розвідувальна виробка розкриває не тільки корисну копа-

лину, а й вмісні породи.  

  Валовий спосіб випробовування є незамінним у разі проведення технологічно-

го пробовідбору. Для лабораторного дослідження потрібні проби масою від сотень 

кілограмів до перших тонн. У випадку відбору промислових проб їхня маса сягає 

десятків, сотень і навіть тисяч тонн. Якщо рудна маса представлена різними сортами 

корисної копалини, то валові проби беруть по кожному різновиду, так само роблять 

і за наявності різних типів руд, що можуть мати різні технологічні схеми збагачу-

вання й переробки.  

 Валові проби також широко використовують для виявлення фізичних власти-

востей корисних копалин і гірських порід: зазвичай їх визначають на матеріалі про-

би, по якій потім проводять технологічні дослідження.  

13.3. Способи відбору проб у бурових свердловинах 

 Відбір проб у бурових свердловинах має свої особливості й труднощі, 

пов’язані з умовами отримання матеріалу для проведення досліджень. Передусім це 

неможливість відбору проб великої маси й отримання в більшості випадків непов-

них і нерівноцінних даних про якість корисних копалин порівняно з даними резуль-

татів пробовідбирання спряжених гірничих виробок. Другий суттєвий недолік ви-



 211 

значає низьку вірогідність отриманої інформації, пов’язаний з низкою різних чин-

ників, що виникають під час буріння свердловин. Головними серед них є неможли-

вість відбору проб у напрямі найбільшої мінливості рудного тіла  і неповнота відбо-

ру матеріалу з пробуреного інтервалу.  

 В і д б і р   п р о б   у   р а з і   к о л о н к о в о г о   б у р і н н я   відбувається по 

керну, керну і шламу, якщо вихід керна недостатній, або тільки по шламу, коли про-

водять безкернове буріння. Інколи проби за допомогою спеціальних пристроїв від-

бирають зі стінок свердловин.  

 Основним матеріалом, з якого отримують найдостовірніші результати, є керн. 

Достовірність випробовування по керну залежить від повноти виходу керна і від 

ступеня нерівномірності розподілу корисного компонента в руді.  

 Повнота виходу керна залежить від фізико-механічних властивостей корисних 

копалин і вмісних порід, режиму і техніки буріння. На повноту виходу керна особ-

ливо негативно впливає вибіркове стирання і руйнування порід промивальною ріди-

ною.  

 Вибіркове стирання, пов’язане з різною твердістю рудних мінералів і окремих 

прожилків або прошарків, спричиняє їхнє руйнування з подальшим винесенням 

зруйнованого матеріалу у вигляді бурової каламуті на поверхню, що різко змінює 

склад руди в керновій пробі. Таке явище часто спостерігають на родовищах моліб-

дену, сурми, вугілля та інших, вони призводить до систематичних помилок випро-

бовування. Наявність або відсутність вибіркового стирання перевіряють порівнян-

ням результатів аналізів кернових і шламових проб, відібраних з опробуваних інтер-

валів. За наявності вибіркового стирання вміст компонентів по обох пробах буде рі-

зним, а в разі відсутності – збігатиметься. У разі виявлення вибіркового стирання і 

для отримання максимально високого виходу керна потрібно вдосконалювати мето-

дику буріння, використовуючи всі наявні технічні засоби.  

 Промивання свердловини водою зумовлює розмивання м’яких і розчинних мі-

нералів, особливо солей.  

 Вихід керна оцінюють лінійним і об’ємним способами. Найчастіше викорис-

товують лінійний спосіб співвідношення довжини піднятого керна ℓ до довжини 

пробуреного інтервалу L :  
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     Bк = (ℓ/L) · 100 %.  

Надійніший спосіб оцінки – об’ємний, коли визначають відношення фактичного 

об’єму керна, що можна виміряти в мірній посудині з водою, до розрахункового, 

зважаючи на відомий діаметр керна і довжину пробуреного інтервалу.  

 Мінімально допустимий вихід керна для різних видів корисних копалин рег-

ламентований чинними інструкціями і в середньому є задовільним за виходу не ме-

нше 70 %.  

 У пробу іде половина або чверть керна, які відбирають під час його розколю-

вання по довгій осі вручну або за допомогою керноколу. Одну половину скеровують 

на відповідний аналіз, а іншу зберігають як дублікат. Дріб’язок, що виникає під час 

розколювання керна, перемішують, розділяють вручну і половину додають до про-

би.  

 Досконаліший спосіб відбору проб передбачає розпилювання керна на каме-

нерізальних верстатах, коли в пробу іде половина керна або навіть сегмент. У разі 

вибіркового стирання поверхні з керна вирізають брус, який надходить у пробу. Ві-

дбір малогабаритних, зокрема геохімічних проб, виконують борозною, яку випилю-

ють дрібноалмазною дисковою фрезою.  

 Під час розвідки родовищ викопних солей пробу відбирають з центральної ча-

стини стовпчика висвердлюючи отвори уздовж осі керна. В пробу іде отриманий у 

ході висвердлювання порошок. Діаметр свердла і кількість отворів у всіх уламках 

керна, що становлять одну пробу, повинні бути однаковими.  

 Випробовування шламу а разі колонкового буріння проводять зрідка, здебіль-

шого за низького виходу керна, і воно не дає надійних результатів з огляду на збід-

нення вмісними породами, забрудненням промивальною рідиною, втратами в трі-

щинуватих рудах. У випадках, коли пробовідбирання шламу необхідне, матеріал для 

проби беруть з приймального чана, встановленого біля устя свердловини, і зі шла-

мової труби. Матеріал, витягнутий зі шламової труби, власне і є буровим шламом, а 

матеріал, накопичений у відстійниках, називають буровою муттю. Найбільші і най-

важчі мінеральні частки осідають у шламовій трубі, а дрібніші й легкі виходять до 

устя свердловини, тому матеріал зі шламової труби часто збагачений, тоді як зібрана 

в цей же час бурова муть містить меншу кількість металу. Тому для проведення хі-
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мічного аналізу шлам і бурову муть з інтервалу пробовідбирання змішують у єдину 

пробу.  

 Середній вміст компонентів по керну і шламу обчислюють за формулою К. 

Пожарицького:  

    С = Ск 
L


 · 

2

2

D

d
 + Сш (1 - 

L


 · 

2

2

D

d
 ), 

де С – середній вміст компонента в інтервалі пробовідбирання; Ск і Сш – вміст ком-

понента, відповідно, в керні і шламі; D, d – відповідно, діаметри свердловини і кер-

на; L, ℓ –відповідно, довжини інтервала і керна.  

 У разі відбору кернових проб необхідно враховувати довжину рейса, вихід ке-

рна, особливості  внутрішної будови рудного тіла й установлені кондиції. Проби 

треба відбирати по окремих рейсах. Об’єднання в одну пробу матеріалу декількох 

рейсів доцільне тільки з потужних рудних тіл, складених однорідними рудами, за 

незначних різниць (5–10 %) виходу керна. Матеріал сусідніх рейсів недопустимо 

об’єднувати в одну пробу, якщо по них різко різний вихід керна. Якщо в межах рей-

су трапляється декілька рудних різновидів або безрудних прошарків, то їх опробо-

вують окремо, зазвичай короткими секціями (0,3–0,5 м). За порівняно рівномірної 

якості корисних копалин великої потужності довжина пробних секцій зростає до 2–3 

м, інколи до 5 м.  

 Без або за низького виходу керна пробу можна відбирати зі стінок свердловин 

за допомогою різноманітних пробовідбірників. Частіше це вібраційний пробовідбір-

ник різального типу, що дає змогу сколювати зі стінок свердловин борозни різного 

перерізу.  

 В і д б і р   п р о б   у   р а з і   у д а р н о - к а н а т н о г о   і   р о т о р н о г о   б 

у р і н н я   відбувається  по буровому шламу, який утворюється в процесі прохо-

дження свердловин суцільним забоєм.  

 У випадку ударно-канатного буріння свердловина має великий діаметр (до 600 

мм), тому в пробу зазвичай надходить значний за масою матеріал (до 200 кг з 1 м 

проходки). Оскільки в процесі буріння порода в свердловині зазнає руйнування і пе-

ремішування долотом, то формується усереднена проба перемішаного і тонкорозд-

робленого матеріалу, який має добру показовість. Зазвичай випробування свердло-

вин у міцних породах дає достовірніші результати, ніж колонкове буріння, оскільки 
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весь розпушений під час буріння матеріал піднімається на поверхню. З огляду на це 

ударне буріння нерідко використовують для контролю колонкових свердловин. 

Ударно-канатне буріння застосовують у ході розвідки потужних вольфрамових, 

прожилково-вкраплених, мідно-молібденових, молібденових штокверкових родо-

вищ і дуже широко – розсипищ.  

 Пробовідбирання ведуть однаковими інтервалами по 0,5–1,5 м, а в однорідні-

ших породах і рудах – по 2–5 м. Якщо свердловина без води, то її періодично зали-

вають водою. Матеріал проби, який є рідкою буровою гряззю (шламом), із забою 

свердловини піднімають желонками, бажано поршневого типу, і зливають у прий-

мальний металевий бак. Отриманий шлам перемішують і беруть з нього пробу спо-

собом вичерпування, використовуючи для цього ручний пробовідбірник. Практика 

засвідчила, що для отримання повноцінної проби, яка відповідає середньому складу 

шламу, достатньо п’яти-десяти занурень пробовідбірника в різних точках прийма-

льного бака, зазвичай, у його кутах і в середині (спосіб конверта). Скорочену пробу 

просушують і відправляють на аналіз.  

 Якщо свердловини проходять бурінням з продуванням, то для вловлювання 

шламу використовують пневмоциклони різних систем з подальшим відбором проби 

способом вичерпування.  

 Для визначення можливих втрат бурового матеріалу в тріщинах або його збі-

льшення внаслідок обвалювання стінок необхідне відбіркове порівняння теоретич-

ної маси проби з її фактичною масою по окремих інтервалах.  

 Пробовідбирання розсипів найчастіше проводять по свердловинах механічно-

го ударно-канатного буріння. Зміст випробування полягає в точному вимірюванні 

об’єму пройденого свердловиною стовпчика породи й у зважуванні металу (корис-

ного мінералу), отриманого під час промивання втягнутої породи. Тобто обробка 

проб, відібраних з розсипів, на відміну від обробки проб руд корінних родовищ, по-

лягає в їхньому промиванні для витягання корисного компонента і визначення його 

масової кількості в кілограмах, грамах або міліграмах на 1 м
з
 породи (пісків).  

 Хімічні аналізи застосовують тільки в разі підрахунку запасів для визначення 

проби золота, вмістів олова в каситериті, вольфраму в вольфраміті тощо.  
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 Для уникнення помилок у ході визначення об’єму проби, відібраної з пухких 

обводнених порід, буріння проводять з випередженням забою обсадними трубами, у 

стійких породах закріплюють тільки устя свердловини. Це частково знижує вплив 

похибок, властивих випробовуванню розсипних родовищ.  

 Для з’ясування потужності пісків (рудного пласта) з промисловим вмістом 

компонентів проби відбирають желонками через однакові інтервали – секційні про-

би. Для цього свердловини заглиблюють на 0,2–1,0 м залежно від виду корисного 

компонента, потужності пласта й етапу розвідки. На розсипах золота і платини дов-

жину секцій приймають 0,2 м, на розсипах каситериту, вольфраміту, шеєліту, мона-

циту й ільменіту – до 0,5–1,0 м. На завершальних етапах розвідки, коли межі пласта 

визначені, довжина проб збільшується до 1–2 м, часто опробовують і торфи (пухкі 

покривні відклади), довжина проб у них коливається в межах 1–5 м.  

 З огляду на існування помітних похибок, особливо в ході визначенні вмісту 

цінних компонентів, пробовідбирання зі свердловин потребує систематичного конт-

ролю проходкою і випробовуванням спряжених з ними контрольних шурфів для об-

числення поправкових коефіцієнтів до даних випробовування свердловин.  

 Роторне буріння суцільним забоєм не набуло великого поширення в розвідці 

родовищ, особливо рудних, через великі труднощі визначення природних меж руд-

ного тіла, природних типів і промислових сортів руд, що призводить до викривлен-

ня даних щодо вмісту корисних компонентів і їхнього просторового розташування.  

 У випадках використання роторного буріння з промиванням шлам разом з во-

дою скеровують з устя свердловини у відстійники, де він накопичується відповідно 

до окремих інтервалів проходки. Проби відбирають описаним вище способом.  

 У розрізах, складених м’якими породами, пробовідбирання можна проводити 

грунтопомпами, які відбирають проби зі стінок свердловин. У міцних породах для 

цього застосовують пробовідбірники сколювального типу, якими відбирають зі сті-

нок борозневі проби.  

 Під час продування свердловин стисненим повітрям шлам збирають з певних 

інтервалів шламоуловлювачами різного типу з подальшим відбором проб.  



 216 

 Для буріння глибоких свердловин застосовують спеціальні колонкові долота, 

що забезпечують відбір проб з необхідних інтервалів  керна і шламу відомими мето-

дами.  

 В і д б і р   п р о б   у   р а з і   р у ч н о г о   і   м е х а н і ч н о г о   у д а р н о - о 

б е р т а л ь н о г о   б у р і н н я   виконують желонками, ложками, змійовиками або 

шнеками залежно від фізичних властивостей порід. Об’єктом випробовування є не-

глибокі й горизонтальні м’які, в’язкі й сипучі рудні тіла в аналогічних породах. Це, 

здебільшого, родовища глин, пісків, гравію, розсипних родовищ благородних мета-

лів, каситериту, монациту тощо.  

 Желонкою відбирають проби під час буріння в сильно обводнених нестійких 

корисних копалинах і породах. Отримання достовірних результатів у таких умовах 

можливе в разі випередження забою обсадними трубами. Глибина випередження за-

лежить від складу пухкого матеріалу і насиченості його водою та зазвичай колива-

ється в межах 10–30 см. Буріння в такому випадку проводять желонкою, а пробою 

пробуреного інтервалу є піднятий розріджений матеріал, який зливають у мірний 

ящик і відстоюють.  

 Буровою ложкою проби відбирають у разі випробовування сухих і вологих 

корисних копалин: пісків, суглинків, діатоміту, трепелу. Вірогідність випробовуван-

ня в цьому випадку залежить також від наявності випереджувальної обсадної коло-

ни, що не завжди вдається через велике тертя. Тому неодхідно після кожного забу-

рювання і підйому снаряда обсадну трубу доводити до забою свердловини, а пухкий 

матеріал, який осипався на забій, вичищати тією ж ложкою і знову проводити забу-

рювання, яка становить 10–30 см залежно від твердості породи. Піднятий ложками 

весь матеріал іде в пробу, довжина якої залежить від будови тіла корисної копалини 

і може коливатися в межах 0,5–2,0 м.  

 Інколи замість бурової ложки використовують стакан-ґрунтонос, який заби-

вають у корисну копалину на глибину 15–20 см.  

 Змійовиком (ручне буріння) і шнеком (механічне буріння) відбирають проби 

м’яких і пластичних порід – коалінітів, глин, інколи силікатно-нікелевих руд. Відіб-

раний матеріал утримують на лопотях змійовика або шнека. Один рейс змійовика 
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становить 30–40 см, а шнека – до 1,5 м. Залежно від потужності й будови покладу 

відбирають секційні проби довжиною 0,5–2 м. 

13.4. Чинники, що визначають спосіб відбору проб 

 Наведений вище опис випробовування корисних копалин засвідчує можли-

вість використання однакових способів відбору проб на родовищах різних типів, 

особливо рудних. У всіх випадках вони повинні забезпечувати надійність результа-

тів і оперативність випробовування. Відбір показових проб – це необхідна умова для 

визначення справжньої морфології рудних тіл, речовинного складу руд, закономір-

ностей розподілу в них цінних компонентів і шкідливих домішок, технологічних 

властивостей та інших особливостей родовища.  

 Усі ці вимоги до пробовідбирання виконують у разі врахування чинників, що 

безпосередньо впливають на раціональні способи відбору проб. Головними серед 

них є розміри і будова рудних тіл, фізичні властивості руд і мінералів, ступінь мін-

ливості корисного компонента, а також мета пробовідбирання, умови його прове-

дення, обсяги й економічність.  

 Потужність рудних тіл має важливе значення у випадку відбору проб з гірни-

чих виробок. Рудні тіла, потужність яких ширша від виробок (звичайно понад 2 м), 

опробовують усіма способами, використовуючи передусім шпуровий і різні види 

точкового способів. Тіла корисних копалин середнього розміру (потужність – 0,1–

2,0 м), які розкривають гірничими виробками на повну потужність, головно, опро-

бовують борозневим способом, а в окремих випадках – валовим або точковим. Рудні 

тіла малої потужності рекомендують опробовувати тільки задирковим способом.  

 Внутрішня будова рудних тіл, яка визначена текстурою руд і особливостями 

поширення різних видів корисних компонентів у контурах покладу, впливає на за-

стосування секційного способу відбору проб, у разі борозневого та кернового про-

бовідбирань. У цьому випадку треба враховувати, що текстурні особливості руд в 

одних випадках не впливають на вибір способу відбору проб, а в інших є головним 

чинником, від якого залежать і розміри проб, і спосіб відбору. Наприклад, ступінь 

мінливості, який часто виявляється у вигляді текстурних особливостей руд, впливає 

на довжину секцій і поперечні перерізи проб.  
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 У разі рівномірного зруденіння й однорідності його текстури достатню пока-

зовість мають точковий, борозневий, шпуровий способи відбору. У випадку нерів-

номірного зруденіння доводиться збільшувати переріз борозни, а за дуже нерівномі-

рного – переходити на задирковий або валовий способи. Якщо велику мінливість 

спостерігають тільки за потужністю рудного тіла, то використовують борозневий 

або керновий способи  відбору проб. За умов сильної мінливості по площі, тобто за 

двома напрямами, достовірність випробовування забезпечують точковий або задир-

ковий способи. Якщо сильна мінливість простежуєть у трьох напрямах, то викорис-

товують переважно валовий спосіб.  

 Маса проби залежить від форм і розмірів мінералів руди, а також від їхніх фі-

зичних властивостей. Звичайно, чим нижчий вміст цінних компонентів і чим більші 

розміри кристалів та різниця в їхніх фізичних властивостях, тим більшою повинна 

бути маса проби.  

 Способи відбору проб залежать і від їхнього призначення. Для визначення хі-

мічного складу руд проби можна відбирати практично всіма способами. Мінералогі-

чне випробування, яке використовують для визначення мінерального складу руд і 

їхніх текстурно-структурних особливостей, зазвичай, визначає відбір штуфів, інколи 

це можуть бути і борозневі проби.  

 Технічні проби здебільшого також відбирають штуфним способом, особливо в 

разі опробування деяких будівельних матеріалів, де необхідний відбір монолітів. У 

випадку технологічного випробовування часто потрібна велика маса, що досягають 

використанням валового способу відбору. Технологічні проби невеликих об’ємів (до 

перших сотень кілограмів) можна отримати борозневим, задирковим способами або 

вичерпуванням.  

 На початкових етапах розвідки для визначення раціонального способу пробо-

відбору необхідно провести відповідні експериментальні дослідження. Зазвичай по-

чинають з використання борозневого способу як найпоширенішого, контролюючи 

його валовим або задирковим. На завершальних етапах розвідки або в разі експлуа-

таційної розвідки, коли родовище вже добре вивчене, а об’єми відбирання проб різ-

ко зростають, рекомендують застосування спрощених високопродуктивних способів 

випробовування: вичерпування, купкового, точкового та ін.  
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13.5. Види проб і системи їхнього відбору 

 Проби, які відбирають для вивчення якості корисних копалин, поділяють за 

призначенням на рядові, групові (об’єднанні), мінералогічні, мономінеральні й тех-

нологічні. Тобто кожний вид проби вирішує завдання, пов’язані із застосуванням 

конкретного виду випробовування.  

 Р я д о в і   п р о б и, які найчастіше застосовують у ході розвідки родовищ, 

призначені для з’ясування вмісту основних і побічних компонентів, а в багатьох ви-

падках і для оконтурювання рудних тіл. За їхньою допомогою проводить система-

тичний аналіз усіх рудних тіл, що розкриті розвідувальними виробками. Основна їх-

ня маса йде на проведення хімічних аналізів, через що рядові проби завжди лінійні і 

перетинають найбільшу мінливість зруденіння. У разі розвідки розсипних родовищ, 

де межі промислових контурів визначають за мінеральним складом, рядові проби 

застосовують для мінералогічного аналізу. Під час розвідування корисних гірських 

порід, а також багатьох корисних мінералів рядове випробовування замінюють тех-

нічним.  

 Відбираються рядові проби борозневим або шпуровим способами, а також ке-

рновим, іноді задирковим. Інші способи відбору проб не забезпечують визначення 

меж промислового контуру. Їхня довжина залежить від будови рудного тіла або па-

раметрів природних типів руд і коливається в межах 0,5–5,0 м, інколи сягає 10 м.  

 Г р у п о в і   п р о б и   призначені для з’ясування промислової цінності родо-

вища за сукупністю всіх компонентів, якими складені руди.  

 Для аналізу головних і другорядних компонентів, застосовують групові проби 

з особливою увагою на супутні компоненти, які можуть бути і корисними, і шкідли-

вими. Запаси корисних побічних компонентів підраховують, здебільшого, за групо-

вими пробами.  

 Групові проби формують після обробки рядових проб відбором наважок з їх-

ніх дублікатів, які характеризують, зазвичай, один або декілька суміжних рудних 

перетинів. В одній груповій пробі міститься матеріал з двох-десяти рядових проб, 

які розташовані в промисловому контурі й характеризують кожний природний тип 

або промисловий сорт окремо.  
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 Кількість матеріалу, що входить до групової проби, повинна бути пропорцій-

ною до довжині або маси рядових проб і може сягати 100–200 г.  

 До переваг групової проби належить скорочення обсягів аналітичних робіт і 

спрощення отримання середніх вмістів компонентів для підрахунку запасів.  

 Інколи, в разі опробування родовищ з нерівномірним і надто нерівномірним 

розподілом корисного компонента в руді, за великої кількості рядових проб, що ха-

рактерно для завершальних етапів розвідки, їх зменшують, об’єднуючи в одну про-

бу. Матеріал такої об’єднаної проби, яку можна розглядати як різновид групової, ві-

дбирають до обробки (дроблення і скорочення) рядових проб або після, коли їхня 

маса доведена до необхідної для виконання хімічного аналізу. На відміну від рядо-

вих проб, вона характеризує більший об’єм рудних тіл, забезпечуючи ліпше визна-

чення середнього вмісту компонентів.  

 Для проведення одного аналізу рекомендують об’єднувати не більше двох-

чотирьох рядових проб.  

 Для вивчення групових проб застосовують хімічний аналіз, інколи кількісний 

спектральний, а на деяких родовищах замість хімічного використовують мінерало-

гічний аналіз.  

 М і н е р а л о г і ч н і   п р о б и   відбирають для вивчення мінерального скла-

ду корисних копалин. Як мінеральні проби використовують шліфи і аншліфи, у яких 

окомірно або за допомогою відповідних оптичних приладів оцінюють кількість мі-

нералів. Кількість шліфів і аншліфів залежить від мінливості складу руд, кількості 

їхніх природних типів.  

 На деяких родовищах роль мінералогічних проб відіграють поліровані штуфи 

(пегматити), шліхи (розсипи), протолочки (золоторудні родовища) та ін.  

 М о н о м і н е р а л ь н і   п р о б и   відбирають для вивчення складу головних 

мінералів руд, а також супутніх компонентів, які не утворюють власних мінералів, а 

входять до складу головних. Їх отримують зі штуфів, об’єднаних штуфних проб, ін-

коли з матеріалу рядових проб. Для отримання середніх значень складу мінералів 

такі проби необхідно відбирати не з окремих кристалів, гнізд, а з руд, де трапляють-

ся різновиди мінералу в природних співвідношеннях. Таку пробу роздроблюють і 
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певним способом (сепарацією, флотацією, поділом у важких рідинах, відбором під 

бінокулярним мікроскопом тощо) виділяють середню пробу мінералу.  

 Кількість проб залежить від складу руд і коливається від 20 до 100.  

 Т е х н о л о г і ч н і   п р о б и   відбирають для вивчення технологічних особ-

ливостей мінеральної сировини, на підставі чого визначають найраціональнішу схе-

му збагачення і переробки корисних копалин. Під час її аналізу особливу увагу тре-

ба приділяти комплексному вивченню руд і можливостям витягання супутніх, особ-

ливо розсіяних елементів. Для цього технологічні проби повинні бути показовими, 

що передбачає їхню відповідність середньому хімічному складу досліджуваних руд 

за всіма основними рудними компонентами і шкідливими домішками.  

 У процесі вивчення технологічних властивостей і особливостей речовинного 

складу руд виникає потреба їхньої типізації, яка передбачає поділ руд на природні 

типи і різновиди.  

 Природний тип – це руди, подібні за мінералогічним та хімічним складом, 

структурними і текстурними особливостями, що утворюють досить чіткі і відокрем-

лені ділянки. Природні типи поділяються на природні різновиди, які пов`язані між 

собою поступовими переходами і відрізняються якими-небудь добре вирізненими 

особливостями (структурними, текстурними, мінеральним або хімічним складом, 

інколи фізичними властивостями).  

 Під технологічним (промисловим) типом розуміють руди, які мають порівняно 

близькі технологічні властивості, що забезпечує їхню переробку за однією техноло-

гічною схемою. На багатьох родовищах у складі технологічних типів сировини ви-

діляють сорти (марки або класи) корисних копалин, які мають різні показники якос-

ті (здебільшого за вмістом корисних компонентів, інколи шкідливих домішок), що 

визначають різне їхнє призначення і використання.  

 Технологічні типи розрізняють за масштабом і об’єктом досліджень. За масш-

табом виділяють лабораторні, укрупнено-лабораторні, напівпромислові і промислові 

(заводські) технологічні проби. За лабораторними й укрупнено-лабораторними про-

бами досліджують технологічні властивості руд у лабораторних умовах. Маса лабо-

раторних проб коливається в межах десятків–сотень кілограмів, а укрупненно-

лабораторних – тонн або десятків тонн. Напівзаводські і заводські проби призначені 
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для проведення технологічних досліджень на дослідних напівпромислових і проми-

слових установках з метою перевірки технологічних схем і визначення надійних по-

казників переробки руди. Їхня маса може сягати декілька сотень, навіть тисяч тонн.  

 Такі технологічні проби можуть характеризувати природні типи, промислові 

сорти руд, рудні тіла або родовища загалом. Відповідно до цього, є різні види тех-

нологічних проб на об’єктах досліджень, серед яких А. Каждан виділяє малі техно-

логічні, мінералого-технологічні, типові (сортові) і композитивні проби.  

 М а л і   т е х н о л о г і ч н і   п р о б и   характеризують природні типи (зрідка 

різновиди) руд по окремих розвідувальних перерізах. Їх складають як групові, із за-

лишків від скорочення рядових проб, для проведення масових мікротехнологічних 

досліджень у малогабаритних збагачувальних лабораторіях. Маса таких проб коли-

вається від кількох до декількох десятків кілограмів, а їхня кількість – сотні, що дає 

змогу коректно оцінити просторову мінливість мінеральної сировини.  

 М і н е р а л о г о - т е х н о л о г і ч н і   п р о б и   також характеризують при-

родні типи (значно рідше – різновиди) по окремих рудних блоках або вимірах. За-

звичай вони складаються з великої кількості рядових проб або їх відбирають спеціа-

льно. На цьому матеріалі проводять лабораторні дослідження для вибору методу і 

якісної схеми переробки руди, що дає змогу виявити різноманітні залежності техно-

логічних показників від складу руди. Маса таких проб сягає перших сотень кілогра-

мів, а їхня кількість – не більше 20–30.  

 Т и п о в і  (с о р т о в і)   т е х н о л о г і ч н і   п р о б и   відображають не при-

родні, а технологічні типи або сорти руд по окремих покладах, зонах або ділянках 

родовищ. Їх відбирають валовим способом для проведення укрупнено-лабораторних 

або напівпромислових досліджень з метою вибору оптимальних режимів збагачення 

і переробки мінеральної сировини, а також для визначення їхніх техніко-

економічних показників. Маса таких типових проб сягає декількох тонн, а їхня кіль-

кість – одиниці.  

 К о м п о з и т и в н і   т е х н о л о г і ч н і   п р о б и   характеризують руди пе-

вного типу загалом по родовищу. Зазвичай вони охоплюють матеріал декількох тех-

нологічних сортів і призначені для напівпромислових або промислових досліджень, 
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які коригують і уточнюють режими переробки й собівартість робіт. Маса компози-

тивних проб сягає сотень тонн, а кількість – не більше декількох одиниць.  

 Відбір великої маси проб під час розвідувальних робіт, особливо в разі знач-

них обсягів бурових свердловин, часто пов’язаними з великими труднощами, що 

зумовлюють потребу проведення певного обсягу гірничих виробок, що, відповідно, 

здорожчує вартість пробовідбирання. Тому промислові технологічні дослідження 

рекомендують проводити на завершальних етапах розвідки, аналізуючи важкозбага-

чувані або складноперероблювані корисні копалини нових родовищ чи ділянок. У 

всіх інших випадках, зазвичай, на попередніх етапах розвідувальних робіт викону-

ють лабораторні й напівпромислові дослідження.  

13.6. Обробка проб 

 Відібрані проби до передання їх на аналізи і дослідження піддають обробці. 

Це пов’язано з тим, що початкова маса проб, які відбирають для хімічного, а інколи 

мінералогічного аналізів, коливається від 0,5 до 50,0 кг, що суттєво перевищує масу 

наважок, потрібних для проведення аналізів. Наприклад, для найпоширенішого хі-

мічного аналізу в рядових пробах на декілька компонентів кінцева маса проби ста-

новить 50–100 г, іноді 200 г. Для спектрального аналізу потрібна наважка 5–20 г, а 

для пробірного – 500 г, інколи більша. Найбільший розмір часток руди в початковій 

пробі нерідко сягає 50–100 мм і більше, розмір же часток у пробі, яка підлягає аналі-

зу, не повинен бути більше 0,1 мм, а для деяких проб, складених ковкими (золото) 

або лускуватими мінералами, пробу подрібнюють до 0,5–1,0 мм.  

 Обробка проб передбачає  чергування операцій дроблення, просіювання, пе-

ремішування і скорочення за обов’язкового збереження показовості проби в кінце-

вому матеріалі. Трудомістким процесом є дроблення проби, що виконують механіч-

ним або ручним способами. Ручний спосіб використовують у польових умовах, у ра-

зі невеликого обсягу робіт за допомогою металевих, фарфорових і яшмових ступок 

різного розміру, враховуючи перелік компонентів, на які аналізуватимуть оброблю-

вані проби.  

 Механічне дроблення виконують за допомогою дробарок, стирачів і млинів 

різного типу, крупне дроблення (розмір часток – до 10 мм) – за допомогою щокових 
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і валкових дробарок, а подальше і тонке подрібнення – на дискових і вібраційних 

стирачах та млинах.  

 Поділ роздрібнених проб на класи за розмірами часток називають просіюван-

ням. Оскільки розміри часток руди, відібраних яким-небудь способом, коливаються 

в широких межах, то перед дробленням проби з неї доцільно за допомогою решітла 

або сит виділити рудний дріб’язок. Така операція прискорює обробку проби, її нази-

вають допоміжною.  

 Матеріал, який залишився після цього, дроблять з подальшим поділом на від-

повідні класи. Таке просіювання, яке застосовують після подрібнення руди, назива-

ють контрольним. Подібні операції проводять неодноразово до отримання проби ро-

зрахункової маси. Крупний матеріл (понад 25 мм) розділяють на ручних або механі-

чних решетах різної конструкції (плоских, коливальних, вібрабційних та ін.). Поділ 

невеликих мас подрібненого матеріалу (до 25 мм) виконують на різнорозмірному 

комплекті сит, вставлених одне в однее у вигляді колонки.  

 Калібровані отвори сит вітчизняного виробництва зазначають у міліметрах, а в 

ситах американського виробництва – у мешах, що характеризують кількість отворів 

дротяної сітки на один лінійний дюйм (25,4 мм).  

 Після кожної стадії дроблення і просіювання, для отримання однорідної маси 

роздрібненого матеріалу його перемішують.  

 Є декілька способів перемішування матеріалу проби. Найпростішим є   с п о с 

і б   п е р е л о п а ч у в а н н я, який застосовуєюь для проб великої маси (сотні кіло-

грамів), коли матеріал лопатою перекидають з однієї купи в іншу, утворюючи кож-

ного разу конус.  

 У разі обробки невеликої маси проби (декілька кілограмів) застосовують   с п 

о с і б   к і л ь ц я   і   к о н у с а. Перемішування відбувається на спеціальних площа-

дках або столах, що покриті листовим залізом. В останньому випадку в центрі стола 

кріплять металевий стрижень. Матеріал проби насипають на площадку або робочий 

стіл у вигляді правильного конуса. За допомогою дерев’яної дошки або металевої 

пластини конус розгортають у зрізаний конус, потім у диск і в кільце поступовим 

натискуванням і обертанням дошки (пластини) навколо осі конуса (стрижня). З вну-

трішнього боку кільця матеріал збирають совком або лопатою і знову створюють 
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конус. Ці операції повторюють декілька разів залежно від ступеня нерівномірності 

матеріалу проби й до отримання однорідної суміші. Цей спосіб найпоширеніший у 

разі обробки борозневих і кернових проб.  

 С п о с і б   п е р е к а ч у в а н н я   застосовують зрідка і для невеликих (3–5 

кг) проб. Матеріал проби висипають на брезент або церату і перемішують, багатора-

зово струшуючи брезент (церату) за протилежні кути так, щоб проба перекочувалась 

на ньому від одного кута до іншого. Цей спосіб дає задовільні результати в разі пе-

ремішування однорідних за розмірами і питомою вагою тонко подрібнених проб.У 

випадку порушення цих вимог  важко отримати рівномірне перемішування часток 

проби.  

 Кінцевою і найвідповідальнішою операцією обробки проб є їхнє скорочення. 

Воно потрібне для зменшення початкової маси або передробленої проби до розміру, 

необхідного для проведення аналізів чи досліджень.  

 Скорочення великих за об’ємом проб виконують   к р а т н и м   с п о с о б о м, 

коли кожна друга, п’ята або десята лопата, цебер або вагонетка надходить у пробу, а 

інші – у відвал. Відповідно, і відбита маса мінеральної сировини зменшується у два, 

п’ять або десять разів.  

  Найпоширенішим способом скорочення рядових проб є   к в а р т у в а н н я. 

Пробу після перемішування розрівнюють на робочому столі в однаковий за товщи-

ною диск, а потім за допомогою хрестовини ділять на чотири однакові сектори. Дві 

протилежні частини викидають у відвал, а два залишені сектори змішують і процес 

повторюють до отримання необхідної маси. За одним таким заходом проба зменшу-

ється у два рази.  

 Широко застосовують скорочення проб   ж о л о б к о в и м   д і л ь н и к о м   

Д ж о н с а, який придатний для точного поділу різних за об’ємом проб на дві одна-

кові частини. Проста будова дільника дає змогу проводити одне скорочення за декі-

лька хвилин. Зі збільшенням кількості скорочень маса проби, відповідно, зменшу-

ється в “n” разів, де “n” – кількість скорочень.  

 С к о р о ч е н н я   в и ч е р п у в а н н я м   зазвичай використовують хіміки 

для відбору наважок з тонкоподрібненого матеріалу. Для цього матеріал проби роз-

рівнюють тонким шаром на скляному листі розміром 20×30 см, потім на цей шар 
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накладають дротяну сітку з отворами 2×2 см, яка залишає відбитки сторін квадрата. 

З центра кожного квадрата (або в шаховому порядку) совком або ложечкою вичер-

пують маленькі порції матеріалу, сума яких і є наважкою для хімічного аналізу.  

 У процесі обробки можуть виникнути умови, що негативно впливають на ре-

зультати хімічних аналізів. Виявлені в цьому разі помилки у визначенні вмістів ко-

рисних компонентів у пробах мають випадковий або систематичний характер. Вони 

пов’язані з вибірковим стиранням і втратою матеріалу під час дроблення, засмічу-

вання матеріалом, що залишився від попередніх проб, та іншими причинами. Для 

визначення рівня випадкових і попередження систематичних похибок процес обро-

бки необхідно періодично контролювати. Контроль, зазвичай, відбувається система-

тичнм випробовуванням усіх відходів, які отримані під час скорочення проб.  

    13.7. Складання схеми обробки проб  

 Перераховані вище операції обробки проб не є ізольованими одна від одної, це 

единий процес, який неодноразово повторюється. Оскільки кінцевим результатом 

обробки є отримання відповідної маси і розмірів часток проби зі збереженням сту-

пеня нерівномірності розподілу корисного компонента, то необхідно заздалегідь 

скласти схему її обробки.  

 Для розрахунку оптимальної маси, до якої можна скоротити пробу, за умови 

збереження всіх її особливостей у практиці геологорозвідувальних робіт використо-

вують формулу Ричардса–Чечота:  

      Q = k · d
2
  

де Q – маса проби, кг; d – діаметр найбільших частинок, мм; k – коефіцієнт, що ви-

значає ступінь рівномірності розподілу корисних компонентів у масі проби, його 

значення, які рекомендовані для різних типів руд, наведені в табл. 16.  

          Таблиця 16  

Значення коефіцієнта розподілу корисних компонентів 

 Розподіл компонентів у рудах залежно від характеру зруденіння k 

Дуже рівномірне і рівномірне 0,05 

Нерівномірне  0,1 

Дуже нерівномірне 0,2–0,3  

Надто нерівномірне 0,4–0,5 

Золоті руди з розміром золотинок понад 6 мм 0,8–1,0 
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 У ході складання схеми у формулу Q = k · d
2
 підставляють числові значення 

всіх трьох величин. У цьому разі може бути один з двох варіантів. В одному варіанті 

початкова маса Q перевищує кінцеву q більше ніж удвічі. Тоді проводять скорочен-

ня проби з попереднім її перемішуванням. Якщо ж Q дорівнює або менше подвійно-

го q, то скорочувати пробу не можна. Необхідно застосувати дроблення з поперед-

нім відсівом дрібнішого матеріалу і тільки після цього провести скорочення проби.  

 Якщо відомі кінцева масс проби qк і кінцевий діаметр часток матеріалу проби 

dк, які передбачені вимогами хімічної лабораторії, то можна визначити ступінь под-

рібнювання S і ступінь скорочення N:  

   S = 
k

n

d

d
 ;  N = 

k

n

q

Q
 ; 

де Qn і dn – відповідно, початкові маса і розмір часток проби;  

      qk і dk – відповідно, кінцеві маса і розмір часток проби.  

 Одиничною операцією скорочення пробу поділяють на дві частини. Загальну 

кількість прийомів скорочення m можна визначити за рівнянням  

    N = 2
m
   або  ℓg N = m ℓg 2 , 

звідки кількість скорочень  

   m = 
2g

gN




,   або  ,m = 3,32 ℓg N.  

Цим закінчується перша стадія обробки проби. Унаслідок її проведення отри-

мують скорочену масу проби Q1 і діаметр d1, за якими складають нове рівняння Q1 = 

k · d1
2
. Далі проводять другу, третю стадії обробки, які виконують за тими самими 

правилами, поки не буде отримана маса, необхідна для хімічного аналізу.  

Схему обробки проб зображають графічно, де загальноприйнятими умовними 

знаками позначають усі операції, яким піддають пробу. На схемі також відобража-

ють масу проби після кожного скорочення в кілограмах, діаметр отворів сит і розмі-

ри частинок у міліметрах після кожного подрібнення. Якщо передбачена обробка 

різних руд, то складаєюь декілька схем.  

 Конкретну схему і порядок її складання за початкової маси 60 кг, діаметра ча-

сток 60 мм при k = 0,4 показано на рис. 37 (33).  
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Рис. 37 Багатостадійна схема обробки проб 

 У ході її складання послідовно враховують таке:   

1. Можливість скорочення проби без подрібнення. Таке скорочення можливе, 

якщо Q ≥ 2k ۰ d
2
. Унашому прикладі Q = 2×0,4×60

2
 = 2880 кг, що набагато більше 

від початкової маси проби 60 кг, отже, пробу скорочувати не можна, її потрібно по-

дрібнювати.  

2. Визначення діаметра частинок, до яких треба подрібнити матеріал проби. За 

початкового розміру часток 60 мм потрібно застосовувати щокову дробарку, ступінь 

подрібнення в якій дорівнює 4–6. Розв’язуючи рівняння Q = k ۰ d
2
 стосовно d2, зна-

ходимо, що пробу треба подрібнювати до 12 мм, а це відповідає стандартному роз-

міру отвору решета d2 = 
k

Q
 = 

4,0

60
 = 12 мм.  
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3. Перевіряємо можливість скорочення проби при d2 = 12 мм. Надійна маса 

проби цього розміру повинна бути Q = 2×0,4×12
2
 = 115,6 кг. Отже, і в цьому випадку 

пробу не можна скорочувати, а необхідно відправити на повторне подрібнювання в 

щокову дробарку.  

4. У цьому разі подрібнення треба проводити на щоковій дробарці, яка дає 

змогу отримати мінімальний розмір часток 3 мм. Тобто ступінь подрібнення S= 
3

2

d

d
 = 

3

12
 = 4. Оскільки маса проби значна, то доцільно провести допоміжне просіювання.  

5. Перевіряємо можливість скорочення проби при d3 = 3 мм. Маса Q = 0,4×3
2
 = 

3,6 кг, що дає змогу скоротити пробу до 3,6 кг. У цьому разі ступінь скорочення N = 

Q

Qn  = 
6,3

60
 ≈ 17. За один прийом пробу поділяють на дві однакові частини. Знаючи 

ступінь скорочення N,можна визначити кількість прийомів скорочення m , що в на-

шому випадку дорівнює 4 (N = 2
m
; m = 

2g

gN




).  

6. Аналогічними прийомами знаходимо, що на другій стадії обробки пробу 

треба подрібнити на валковий дробарці до d4 = 0,5 мм і скоротити до маси 0,24 кг, за 

значеня S-= 6, d4 = 0,5 мм, N = 15; m = 4. 

 Третя стадія обробки має такі параметри: S = 5, d5 = 0,1 мм за маси 0,120 кг, N 

= 2, m = 1; оскільки для хімічної лабораторії, зазвичай, маса проби для аналізу по-

винна бути 100 г за розміру частинок до 0,07–0,1 мм, то пробу ще раз скеровують на 

дисковий стирач, перемішують і розділяють на дві однакові чистини, одна з них є 

лабораторною пробою, інша – дублікатом.  

 У ході складання схеми обробки проб потрібно враховувати наявність певних 

подрібнювальних механізмів, діаметри отворів наявних сит, приблизну вартість і 

продуктивність обробки проб на базі пробообробних цехів або лабораторій.  

 Багатостадійна обробка великих проб для хімічних аналізів має низку суттє-

вих недоліків технічного і технологічного характеру й особливо чутлива в разі ви-

бору коефіцієнта k, який залежить не тільки від характеру розподілу корисних ком-

понентів у руді, а й від їхньої схильності до подрібнення в процесі обробки. Тому 

останнім часом запропоновано одностадійний метод підготовки проб (43). Суть цьо-

го методу полягає в тому, що весь матеріал проби подрібнюють до розмірів не біль-
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ше 1 мм, переміщують і скорочують вручну методом вичерпування або механічним 

способом до маси лабораторної проби (рис. 38). Для обробки проб за цим методом 

Інститут техніки розвідки (ІТР) створив високопродуктивний агрегат АП для оброб-

ки проб масою 1–50 кг з розміром частинок матеріалу ≤ 80 мм. Маса проби після 

обробки становить < 1 кг за діаметра часток 0,074 мм. Цей метод позбавлений бага-

тьох недоліків стадійного методу. 

13.8. Дослідження проб 

 Проби, відібрані в процесі розшуково-

розвідувальних робіт, підлягають дослідженню. 

Види досліджень залежать від призначення і га-

лузі застосування корисних копалин, їхнього 

мінералогічного і хімічного складу, точності 

аналізу та ступеня вивченості родовища. Дослі-

дження проводять у лабораторіях розвідуваль-

них партій, у спеціальних лабораторіях і науко-

вих підрозділах. Розрізняють такі види дослі-

джень: спектральні й хімічні аналізи, мінерало-

гічні й технологічні, фізико-технічні досліджен-

ня та ін.     

        Визначення хімічного складу  

 Для визначення хімічного складу руд ви-

користовують спектральний, хімічний, пробір-

ний, ядерно-фізичний та інші методи аналізу. 

Всі вони мають різну точність результатів, чут-

ливість та вартість, що пояснює їхнє широке за-

стосування в ході розшуково-розвідувальних 

робіт на різні види мінеральної сировини.  

 С п е к т р а л ь н и й   а н а л і з   широко 

використовують для розшуків і розвідки корис-

них копалин, він є основним у разі геохімічних 

методів розшуків, має високу чутливість, що дає 

 
Рис. 38. Схема підготовки проби в разі 

одноразового скорочення способом 

вичерпування: 1- вихідна проба; 2 – 

просіювання; 3–5 подрібнення: 3 – на 

щоковій дробилці, 4 – на валковій 

дробилці, 5 – на дисковому стирачі; 6 

– перемішування; 7 – скорочення; 8 – 

квартування 
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змогу визначати дуже низькі вмісти деяких, особливо побічних, компонентів; часто 

використовують замість дорогих хімічного або пробірного аналізів.  

 Висока продуктивність і низька собівартість спектрального аналізу, його екс-

пресність, можливість одночасно визначати багато компонентів за малих наважок 

проб для аналізу (перші грами) дають змогу ефективно використовувати його на 

всіх стадіях геологорозвідувального процесу. Найбільшим недоліком є те, що в разі 

великої чутливості він поступається іншим видам аналізів у точності, особливо в ра-

зі великих вмістів компонентів у пробі.  

 У практиці використовують багатокомпонентний напівкількісний і кількісний 

спектральні аналізи.  

 Х і м і ч н и й   а н а л і з   є основним видом досліджень хімічного складу та 

властивостей рудних і нерудних корисних копалин. За його результатами проводять 

оконтурювання рудних тіл і підрахунок запасів корисних компонентів. Порівняно зі 

спектральним аналізом він має меншу чутливість, однак більшу точність. Достовір-

ність хімічних аналізів часто залежить від прийнятого методу аналізу і хімічного 

складу руд, тому попереднє проведення спектральних аналізів проб сприяє підви-

щенню його результативності.  

 Маса проб, скерованих на хімічний аналіз, залежить від кількості діагностова-

них компонентів і становить 50–100 г. Це дає змогу проводити повторні аналізи для 

їхнього контролю.  

 П р о б і р н и й   а н а л і з   застосовують для визначення в пробах вмістів бла-

городних металів, він має високу вартість, чутливість і точність (до 1 г/т). Для аналі-

зу потрібні наважки масою 250–500 г і більше.  

 Проби, особливо відібрані під час розшуків і на ранніх етапах розвідки золо-

торудних родовищ, серед яких є велика кількість “пустих”, доцільно перед пробір-

ним аналізом розбракувати за допомогою значно дешевшого кількісного спектраль-

ного аналізу, що має високу чутливість, проте недостатню точність. Після цього на 

пробірний аналіз надходить тільки певна частина проб, у яких зафіксована наявність 

корисного компонента (золота).  

 Я д е р н о - ф і з и ч н і   м е т о д и   належать до тих геофізичних методів, які 

нині широко залучають як для випробовування гірничих виробок і свердловин, так і 
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для визначення хімічного складу рядових проб. Принципи їхнього застосування в 

обох випадках однакові, а відмінності, головно, полягають у специфіці використаної 

апаратури, яка може бути стаціонарною або портативною. Варіант використання ра-

діометричних і ядерно-фізичних методів для пробовідбирання гірничих виробок ро-

зглянуто в підрозділі 13.9.  

 До групи ядерно-фізичних методів визначення хімічного складу відібраних 

проб належать рентгенорадіометричні, радіометричні, фотонейтронні, гамма-

активаційні й активаційні методи на основі спеціалізованого стаціонарного  і порта-

тивного обладнання. Їх з успіхом використовують для визначення берилію, манґану, 

заліза, вольфраму, молібдену, олова, урану, ртуті, золота, плюмбуму, купруму й ін-

ших хімічних елементів.  

 Спеціалізовані рентгеноспектральні та ядерно-фізичні лабораторії, обладнані 

стаціонарними установками з імпульсними ядерними реакторами або мікротронами, 

забезпечують високу чутливість і точність аналізів та високу продуктивність. Для 

аналізу необхідна наважка масою 50–200 г, яку часто навіть не подрібнюють і не ви-

трачають матеріал проби. Завдяки цьому, а також постійному вдосконаленню фізи-

чніх методів аналізу мінеральної сировини хімічні аналізи щораз більше замінюють 

високопродуктивними ядерно-фізичними методами. За хімічними аналізами зали-

шаються важливі контрольні функції, виконання особливо точних досліджень і ви-

готовлення стандартних зразків та еталонів.  

Визначення мінерального складу 

 Для мінерального аналізу використовують поліровані штуфи й аншліфи, про-

зорі шліфи, а також пухкі й подрібнені проби. Способи визначення мінерального 

складу залежать від завдань дослідження і потрібної точності. Найчастіше за допо-

могою мінералогічних досліджень, крім суттєво геолого-мінералогічних завдань, 

вирішують питання попереднього поділу руд на природні типи і сорти відповідно до 

передбачуваних технологічних властивостей. Перевіряють також розподіл елементів 

за мінеральними формами (фазовий аналіз), необхідний у разі технологічних дослі-

джень проб і коли проводять коригування результатів хімічних аналізів.  

 Розрізняють повний і скорочений мінералогічні аналізи проб. Якщо повний 

аналіз має на меті вивчення всіх мінералів у пробі, то скорочений – тільки важливих.  
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 Визначення мінерального складу руд і їхніх текстурно-структурних особливо-

стей дає змогу розрізняти руди окиснені, змішані й первинні. В кожному такому ви-

падку за складом корисних компонентів можуть бути виділені прості й складні руди 

(мідні та мідно-молібденові, вольфрамові й вольфрамітово-шеєлітові тощо). Одно-

типні за мінеральним складом руди можуть бути бідними і багатими, а різний розмір 

мінеральних зерен за їхніх певних структурно-текстурних особливостей є основою 

для поділу руди на сорти, до яких застосовують різні технологічні схеми переробки.  

 Мінералогічні аналізи сцементованих руд виконують макроскопічно або за 

допомогою оптичних засобів (бінокуляр, мікроскоп) у прозорих або полірованих 

шліфах. За їхньою допомогою визначають кількість мінералів у пробі різними посо-

бами (точковими, лінійними, площинними).  

У разі розвідування родовищ благородних і рідкісних металів мінералогічному 

аналізу часто підлягає концентрат важких мінералів (шліх), відмитий з пісків або зі 

штучно подрібненого матеріалу (так звана протолочна проба).  

 Мінерали мають різні властивості, через що їхнє виділення з матеріалу проб 

виконують магнітною або електромагнітною сепарацією з розділенням у важких рі-

динах, електростатичною сепарацією та іншими способами.  

 Якщо потрібно визначити склад окремих найважливіших мінералів, то аналі-

зують мономінеральні проби. Для виділення потрібного мінералу використовують 

перераховані вище способи.  

 Мономінеральн проби часто вивчають у ході розвідування родовищ кольоро-

вих і рідкісних металів, особливо у випадках комплексних руд, що дає змогу визна-

чити мінерали, до яких тяжіють скупчення супутніх компонентів.  

 Особливо важлива роль мінералогічного складу і фізичних властивостей міне-

ралів для з’ясування технологічних сортів нерудних корисних копалин.  

Технічні випробовування руд 

 Технічні дослідження відбуваються на всіх родовищах корисних копалин. За 

їхньою допомогою вивчають якість деяких видів мінеральної сировини і підрахову-

ють її запаси, визначають гірничо-технічні умови розробки родовищ. Вони особливо 

важливі й різноманітні в разі вивчення деяких родовищ нерудної сировини. Проми-

слову оцінку багатьох з них роблять на підставі її фізичних і механічних властивос-
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тей, які задовольняють різні вимоги промисловості щодо умов і галузей її застосу-

вання. У таких випадках визначають не тільки її технічні властивості, а технологіч-

ну схему переробки сировини.  

 Методика визначення фізико-механічних властивостей для кожного конкрет-

ного виду мінеральної сировини, залежно від галузей застосування, визначена, за-

звичай, відповідними ДСТами або технічними умовами. До найважливіших фізико-

механічних властивостей, які має мінеральна сировина, належать об’ємна маса, во-

логість, пористість, міцність, гранулометричний склад, грудкуватість, коефіцієнт 

розпушування, ступінь розмокання і набухання (для пухких глинистих порід) тощо. 

Окрім того, є суттєво індивідуальні дослідження для певних видів мінеральної сиро-

вини (прозорість оптичних кристалів, твердість абразивів, ступінь полірування, сти-

рання та ін.). Звичайно технічні проби відбирають у вигляді монолітів з дуже різни-

ми об’ємами – від кубиків розміром 20×20×20 см до проб з об’ємами в десятки мет-

рів кубічних.  

 Частину цих випробувань виконують у геологорозвідувальних партіях, а скла-

днішу – у спеціальних лабораторіях. Найчастіше досліджують об’ємну масу, воло-

гість, гранулометричний склад, пористість і деякі інші властивості корисних копа-

лин.  

 В и з н а ч е н н я   о б ’ є м н о ї   м а с и. З усіх фізичних властивостей руд 

об`ємна маса має найважливіше значення, бо є одним з параметрів підрахунку запа-

сів – помилки в її визначені спричиняють значні похибки.  

 Необхідно розрізняти об’ємну масу і питому вагу руд. Об’ємною називають 

масу в метрах кубічних руди, в тоннах у природному заляганні, без порушень її 

структурно-текстурних особливостей, тобто з урахуванням пустот, пор, каверн і 

тріщин. Питомою вагою називають масу одиниці об’єму в щільному стані, без пор і 

пустот. Для розкриття останніх руду тонко подрібнюють і зважують у повітрі й воді, 

визначаючи об’єм і питому вагу. У ході підрахунку запасів користуються тільки 

об’ємною масою, яка в пористих рудах помітно менша від її питомої ваги.  

 Об’ємну масу можна визначати методом витягання моноліту з цілісного блока 

або ж лабораторним методом. В останньому випадку відбирають штуфи масою 0,5–

2,0 кг, зважують у повітрі й у воді та визначають об’ємну масу за формулою  
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      d = 
21

1

PP

P


 , 

де Р1 і Р2 – відповідно, маси в повітрі й у воді.  

 Якщо штуф складається з пористої руди, то перед зважуванням його парафі-

нують. Кількість таких проб становить 10–20 зразків для однорідних за складом ко-

рисних копалин і не менше 20–30 зразків для неоднорідних руд. У разі визначення 

об’ємної маси лабораторним способом потрібно пам’ятати, що він дає задовільні ре-

зультати для щільних, малотріщинуватих порід і руд. Оскільки велика тріщинува-

тість і порожнини в цьому разі не враховують, то значення таких об’ємних мас, за-

звичай, бувають завищені. Тому лабораторні методи потрібно контролювати польо-

вим способом.  

 У польових умовах об’ємну масу щільного тіла визначають, витягаючи з цілі-

сного блока невеликого об’єму руди з подальшимим ретельним вимірюванням ство-

реного простору і зважуванням вийнятої руди. Відношення маси до її об’єму в над-

рах і є об’ємною масою корисної копалини, яку наводять у тоннах на метр кубічний 

або грамах на сантиметр кубічний.  

 В и з н а ч е н н я   в о л о г о с т і   необхідне тому, що руди, відібрані з надр, 

аналізуть у природно вологому стані, а вміст компонентів у наважках визначають у 

сухій руді, висушеній до 105–110 
0
С. Тому необхідно враховувати цю різницю у ви-

гляді поправки на вологість.  

 Оскільки визначення вологості й об’ємної ваги рекомендують виконувати од-

ночасно, то в разі підрахунку запасів корисних копалин необхідно використовувати 

об’ємну масу з цією поправкою. Вологість обчислюють за формулою  

     В = 
1

21

P

PP 
 · 100% , 

де В – вологість, %; Р1 і Р2 – відповідно, маса проби у вологому і сухому стані, г.  

 Для перерахунку вмісту корисних компонентів, визначених у сухому стані, на 

їхні вмісти за природної вологості користуються формулою  

    Свoл = 
100

)100(сух ВС 
 , 

де Свoл і Ссух – відповідно, вмісти компонентів у вологій і сухій руді, % або г/т; В – 

вологість, за якої визначено об’ємну масу, %.  
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Технологічні випробування руд 

 Для зачислення запасів корисних копалин до промислових обов’язковим є ви-

вчення технологічних властивостей руд і способів їхнього збагачування. Як уже за-

значено, для цього відбирають спеціальні технологічні проби, які потім підлягають 

лабораторним, укрупнено-лабораторним, напівпромисловим (напівзаводським) і 

промисловим (заводським) випробовуванням. Маса проб може змінюватися в широ-

ких межах – від 50 до 1000 кг і більше в разі лабораторних і укрупнено-

лабораторних випробовувань і до декількох сотень тонн у випадку промислових до-

слідженнь. Лабораторні й напівпромислові випробовування звичайно виконують у 

спеціальних інститутах або лабораторія, промислові – на дослідних або збагачува-

льних підприємствах.  

 Кінцевим результатом технологічних випробовувань руд є визначення раціо-

нальної схеми їхньої обробки, яка забезпечує максимальне і комплексне витягання 

корисних компонентів і економічну доцільність.  

 Технологічні дослідження проводять  на різних етапах геологорозвідувального 

процесу – від розшуково-оцінювальних робіт до експлуатаційної розвідки.  

 На стадії розшуково-оцінювальних робіт і на початкових етапах розвідки зви-

чайно відбирають лабораторні й укрупнено-лабораторні проби.  

 Лабораторні проби використовують для з’ясування економічної доцільності 

переробки корисної копалини і правильності її поділу на сорти за даними мінерало-

гічних досліджень. У випадку позитивного рішення розробляють попередню схему і 

режим раціональної технологічної переробки.  

 Укрупнено-лабораторні проби вивчають також у лабораторних умовах, вони 

призначені  для перевірки технологічних властивостей руд і уточнення найоптима-

льнішого режиму їхнього збагачення і переробки.  

 На завершальних етапах розвідки і початкових періодах експлуатації родови-

ща застосовують напівпромислові і промислові випробовування, які проводять за-

звичай на нових видах мінеральної сировини або аналізують суттєво нові технологі-

чні схеми, а також уточнюють техніко-економічні показники по всіх промислових 

сортах. Промисловим дослідженням рекомендують піддавати важкозбагачувальні 
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або складноперероблювальні руди нових родовищ, призначених для переробки на 

вже наявному підприємстві.  

 У ході технологічних випробовувань використовують спектральний і повний 

хімічні аналізи для елементів, вміст яких підтверджують спектральним. Одночасно 

проводять мінералогічний аналіз по фракціях, з визначенням рудних і нерудних мі-

нералів, їхніх розмірів, форм знаходження і характеру взаємовідношень. Вирішальне 

значення для вибору схеми збагачення мають фізико-механічні властивості мінера-

лів, зокрема, розмір зерен і їхня форма.  

 Найчастіше для збагачування руд використовують електромагнітну і магнітну 

сепарації (мокру і суху), збагачення у важчих суспензіях, на концентраційних сто-

лах, флотацією, відмучуванням. Сьогодні почали використовувати нові радіометри-

чні методи: фотометричний, люмінесцентний, фотонейтронний, гамма-

абсорбційний та інші, що мають високу селективність у разі обробки важкозбагачу-

ваних і комплексних корисних копалин. Вони поділяють корисну копалину на різ-

новиди, які надалі ефективно збагачують іншими способами.  

13.9. Геофізичне випробовування 

 Вище зазначено про використання комплексів геофізичних методів для вирі-

шення цілої низки геологічних питань, що виникають у ході проведення геологороз-

відувальних робіт. Деякі з цих методів одночасно використовують як для аналізу 

руд з відбитої маси і в порошкових пробах у стаціонарних лабораторіях, так і для 

пробовідбирання руд у їхньому природному заляганні. Серед різноманітних геофі-

зичних комплексів для пробовідбирання використовують магнітометричні та ядер-

но-фізичні методи, якими можна вивчати речовинний склад, густину, вологість, по-

ристість та інші найважливіші властивості корисних копалин і вмісних порід.  

 М а г н і т о м е т р и ч н і   м е т о д и   придатні головно для вивчення магне-

титових руд. Є багато різновидів цих методів, які дають змогк визначити кількість 

магнетиту в цілісному блоці. Серед них назвемо магнітний каротаж свердловин і 

метод магнітної сприятливості. Метод магнітної сприятливості, призначений для 

пробовідбирання залізних руд і визначення кількості магнетиту залежно від його 

об’ємної концентрації в руді. Глибинність методу – 10–15 см.  
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 Я д е р н о - ф і з и ч н і   м е т о д и   пробовідбирання передбачають викорис-

тання природних і штучних радіоактивних елементів.  

        На вивчені природної радіоактивності грунтуються   р а д і о м е т р и ч н і   м е 

т о д и   випробовування руд. Вимірюють, головно, інтенсивність і спектр гамма-

випромінювання, яке виникає під час розпаду радіоактивних елементів. Глибинність 

методів – 15–20 см. Вони є основними методами пробовідбирання гірничих виробок 

і свердловин на уранових, торієвих родовищах і родовищах калійних солей. Їх ши-

роко застосовують у свердловинному варіанті для вивчення літологічного складу 

порід, виділення в рудних інтервалах слабкорадіоактивних бокситів, фосфоритів, 

кварцових жил. Використанню методів сприяє диференціація порід за їхньою при-

родною радіоактивністю, яка підвищена у бокситів і фосфоритів, знижена у кварці.  

 Останніми роками поширені методи, які ґрунтуються на використанні штуч-

них джерел іонізації [37]. Серед них виділяють гамма-методи і нейтронні методи. 

Перші полягають у використанні штучних джерел гамма-випромінювання для 

опромінення руд і гірських порід, другі реєструють поля нейтронів або пов’язані з 

ними гамма-випромінювання.  

 Більшість ядерно-фізичних методів має невелику глибинність проникнення – 

від перших міліметрів до декількох сантиметрів. Тому перед вимірюванням необ-

хідно вирівняти поверхні стінок гірничих виробок, свердловин.  

 Для пробовідбирання гірничих виробок, свердловин (у варіантах каротажу) і 

природних відслонень нині найчастіше використовують такі ядерно-фізичні методи:  

1. Г а м м а - г а м м а   м е т о д и. Є дві модифікації – густинна і селективна, у 

каротажному і підземному варіантах. Селективний гамма-гамма метод залучають 

для пробовідбирання однокомпонентних руд заліза, свинцю, барію, сурми, вольф-

раму, ртуті. В його основі – фотоелектричне поглинання гамма-променів атомами 

певного елементу. Глибинність аналізу до 10-15 см.  

2. М е т о д   я д е р н о г о   г а м м а - р е з о н а н с у   полягає в ефекті резо-

нансного поглинання або резонансного розсіювання гамма-квантів атомними ядра-

ми, зв’язаними в кристалічній ґратці. Застосовують для пробовідбирання олов’яних 

руд (каситериту). Глибинність дослідженя – 2–3 мм.  
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3. Г а м м а - н е й т р о н н и й (ф о т о н е й т р о н н и й)   м е т о д   ґрунтуєть-

ся на реєстрації потоку нейтронів, які виникають у разі опромінення гірських порід 

жорстким гамма-випромінюванням. Використовують, головно, для пробовідбирання 

берилієвих родовищ. Окрім руд, берилію можливе використання для пробовідби-

рання флюоритових руд. Глибина методу сягає 10–20 см.  

4. Р е н т г е н о р а д і о м е т р и ч н и й   м е т о д   широко застосовують для 

визначення вмістів свинцю, цинку, вольфраму, барію, молібдену, олова, ртуті, міді, 

сурми, заліза, титану, манґану й інших елементів. Використовують у підземному і 

каротажному варіантах. У підґрунті методу є дія м’яких гамма-квантів, що збуджу-

ють електрони атомів рудних елементів, це зумовлює відповідне характеристичне 

рентгенівське випромінювання. Його інтенсивність пропорційна до вмісту хімічного 

елемента в руді. Найчастіше використовують флюоресцентний варіант. Глибинність 

методу– 1–2 см.  

5. С п е к т р о м е т р и ч н и й   н е й т р о н н и й   г а м м а - к а р о т а ж   ви-

користовують для визначення вмісту нікелю, хрому, алюмінію, міді, титану, заліза, 

ртуті та інших елементів. У його основі – випускання гамма-квантів ядрами елемен-

тів у процесі радіаційного захоплення нейтронів. Глибина методу – 30–70 см.  

6. Н е й т р о н н о - а к т и в а ц і й н и й   м е т о д   призначений для пробовід-

бирання родовищ міді, бокситів, флюориту, золота, манґану. В основі цього методу 

– розпад радіоактивних ізотопів, які утворилися внаслідок захоплення нейтронів яд-

рами елементів. Глибина аналізу – 5–20 см.  

7. Н е й т р о н - н е й т р о н н и й   м е т о д   використовують для визначення 

кількості бору, літію, кадмію, манґану, ртуті, рідкісних земель і деяких інших еле-

ментів. У його підгрунті – покладені процеси сповільнення і захоплення нейтронів 

ядрами елементів. Глибинність аналізу – 15–20 см.  

 Для підвищення достовірності геофізичного випробовування практикують 

комплексування геофізичних методів, які дають змогу розширити спектр діагносто-

ваних елементів і забезпечують можливість контролю та внесення поправок на 

вплив чинників, що негативно впливають на результати аналізів.  

 У наведених методах провідну роль відіграє рентгенорадіометричний метод, 

для якого характерна універсальність, простота реалізації і можливість одночасно 
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визначати в рудах декілька елементів. За масштабом застосування друге місце посі-

дає нейтроно-активаційний метод, який найефективніше використовують на родо-

вищах фтористої сировини, манґанових і алюмінієвих руд. Спектрометричний нейт-

ронний гамма-каротаж використовують під час розвідування ртутних родовищ.  

 Наголосимо, що ефективність геологорозвідувальних робіт зростає в разі за-

стосування ядерно-фізичного пробовідбирання. Цьому сприяє можливість буріння 

свердловин суцільним забоєм або з нелімітованим виходом керна, різке зниження 

впливу технічних похибок буріння на достовірність глибини залягання, потужності 

рудних інтервалів, а також зменшення трудомістких витрат на відбір проб і підгото-

вку їх до аналізу.  

 З кожним роком ядерно-фізичні методи дослідження удосконалюють, і най-

ближчим часом вони можуть стати провідними методами випробовування корисних 

копалин.  

13.10. Контроль результатів випробовування 

 У ході випробовування можливе виникнення випадкових і систематичних по-

хибок.  

 В и п а д к о в і   п о х и б к и   спричинені сумарним впливом багатьох чинни-

ків, які часто неможливо усунути. Значення і знак похибок у кожній пробі можуть 

бути різними. За збільшенням кількості проб похибки взаємно компенсуються, а їх-

ній вплив на середнє значення результатів значно знижується або зовсім нівелюєть-

ся.  

 С и с т е м а т и ч н і   п о х и б к и   результатів випробовування, на відміну від 

випадкових, сталі за знаком і за значенням у кожній пробі. Систематичні похибки 

зазвичай зумовлені постійними чинниками, що діють на результати випробовування 

і можуть бути виявлені й усунуті. На відміну від випадкових, систематичні похибки 

зі збільшенням кількості досліджуваних проб не змінюються.  

 Контроль результатів випробовування виконують порівнянням основного і 

контрольного випробовування. Вище, у ході розгляду методів випробовування і 

умов їхнього застосування, уже описано деякі види контролю. Однак для цілісності 

характеристики цього питання нижче можливе часткове повторення деяких із них.  
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 К о н т р о л ь   в і д б о р у   п р о б   виконують під час пробовідбирання з гір-

ничих виробок і свердловин. У разі випробовування гірничих виробок контроль мо-

жна виконувати тим же способом, й у випадку відбору рядових проб, або замінити 

іншим, досконалішим способом. Наприклад, у разі борозневого відбору проб конт-

роль виконують двома-трьома борознами, проведеними поряд з наявними борозна-

ми, накладеними одна на одну або спряженими борознами більшого поперечного 

перерізу. Інколи цей спосіб замінюють задирковим (у разі малої потужності рудного 

тіла), валовим або точковим (у разі великої потужності). Однак перевірити вірогід-

ність випробовування за результатами тільки однієї контрольної проби важко, оскі-

льки випробовуванню часто підпорядковані надто неоднорідні об’єкти. Тому ре-

зультати контролю зазвичай оцінюють не за парою проб, а порівнюванням середніх 

значень великої кількості проб (понад 30–40), яка залежить від ступеня мінливості 

зруденіння.  

 Контроль відбору проб під час буріння свердловин виконують відбиранням 

проб з залишених половинок керна або бурінням паралельних свердловин більшого 

діаметра, керн яких показовіший. За наявності вибіркового стирання керна резуль-

тативним є контроль відбору проб за однаковим рудним інтервалом у спряжених зі 

свердловинами гірничих виробках. Однак це не завжди можливо й економічно доці-

льно, особливо в разі буріння глибоких свердловин. У таких випадках для контролю 

можна застосувати інший спосіб буріння, наприклад, замінити колонкове буріння 

ударно-канатним.  

 Якщо незадовільний спосіб відбору неможливо замінити на задовільний, то 

вводять поправковий коефіцієнт, який є співвідношенням середнього вмісту корис-

ного компонента в контрольних пробах до його середнього значення в основних 

пробах. Його визначають для кожного природного типу і промислового сорту з ура-

хуванням знака і значення розходження.  

 У разі геофізичного випробовування якість результатів контролюють повтор-

ними вимірюваннями. Виявлені розходження часто бувають пов’язані з технічними 

помилками апаратури. Однак повторне геофізичне випробовування не може визна-

чити систематичні помилки випробовування, що зумовлене недоліками методів, які 

використовують. Тому по інтервалах, випробовуваних фізичними методами, відби-
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рають борозневі або валові проби. Якщо систематичних похибок нема, то середні 

вмісти за певної кількості спряжених проб практично збігаються.  

 Під час обробки проб частіше виникають випадкові помилки, однак можливі й 

систематичні, особливо в разі обробки проб з порошковим або землистим матеріа-

лом, головно, завдяки його вибірковій втраті. Контролюють обробку, зазвичай, від-

бирання проби (хвости) в процесі її скорочення, які аналізують за тією ж схемою, 

що й основні. Основна і контрольна проби з відходів (хвостів) аналізують. Контроль 

обробки особливо потрібний для проб з м’якими, ковкими компонентами, яким вла-

стиве збільшення розмірів унаслідок їхнього розкочування у валкових дробарках 

або дискових стирачах. Наприклад, у процесі обробки золотовмісних проб у ситах 

можна спостерігати застрягання золотин або їхніх залишків на сітці сита після від-

повідного просіювання, що йде у відходи. Таке явне зубожіння проби потребує зби-

рання відходів, отриманих унаслідок скорочення з подальшим їхнім подрібненням і 

промиванням у лотку, з повним збереженням хвостів. Отримані хвости перемішу-

ють, скорочують, роздрібнюють до такого розміру, що й основну пробу.  

 Отримані продукти (основну пробу, шліхи і хвости) передають у пробірну ла-

бораторію на пробірний аналіз. Щодо кожного виду проводять аналіз за трьома-

чотирьма паралельними наважками. Отримані результати опрацьовують і обчислю-

ють середній вміст золота в пробі, який порівнюють з вмістом золота в основній 

пробі та роблять відповідний висновок про результативність способу аналізу проб.  

 К о н т р о л ь   х і м і ч н и х   а н а л і з і в. Якість роботи хімічної лабораторії 

перевіряють за допомогою внутрішнього і зовнішнього контролю.  

 Внутрішній контроль проводять, аналізуючи зашифровані проби в тій самій 

лабораторії, де досліджують основні проби. Матеріалом зашифрованих проб є час-

тина дубліката основної проби, щодо якої вже є результати хімічного аналізу. Порі-

вняння результатів аналізів основних і зашифрованих проб дає змогу визначити для 

кожного природного типу і промислового сорту руди середню випадкову похибку. 

Їх обчислюють за формулою  

       σ  = 
n

yx

2

)( 2 
 , 

де х і у – відповідно, вміст компонента в основних і контрольних пробах; n – кіль-

кість контрольних (або основних) проб.  
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 Випадкова помилка не повинна бути більшою за граничнодопустимих зна-

чень, передбачених інструкціями ДКЗ для певного корисного компонента. Якщо во-

на перевищує допустиму, то результати хімічних аналізів не придатні для оконту-

рювання рудних тіл і підрахунку запасів.  

 Метою зовнішнього контролю є виявлення й усунення можливих систематич-

них помилок у роботі основної лабораторії. Його виконують в іншій контрольній 

лабораторії, повторно аналізуючи дублікати основних проб. Кількість контрольних 

проб повинна бути не менше 3–5 % від загальної кількості основних проб, однак не 

менше 30. У разі аналізування отриманих результатів наявність переваги хоча б од-

ного знака відхилення свідчить про існування систематичної похибки в роботі осно-

вної лабораторії.  

 У випадках виявлення великої систематичної похибки або конфліктної ситуа-

ції між основною і контрольною лабораторіями аналізи перевіряють в арбітражній 

лабораторії, щоб з’ясувати, хто з них двох допускає похибку. Арбітражні аналізи 

проводять у технічно обладнаних і укомплектованих висококваліфікованими фахів-

цями лабораторіях. Саме за результатами арбітражного аналізу вирішують питання 

про необхідність повторного аналізу всіх основних проб або впровадження поправ-

кового коефіцієнта з попереднім групуванням аналізів за класами вмістів. Поправ-

ковий коефіцієнт Ка визначають як співвідношення середнього вмісту заданого ком-

понента за контрольними аналізами Ск до середнього вмісту за основним аналізом 

Со за формулою Ка = 
o

k

C

C
 . 

Питання для самоконтролю 

1. Що називають пробовідбиранням і які завдання вирішують за його допомо-

гою?  

2. Що називаєть “пробою”?  

3. Основні види випробовування і їхнє призначення.  

4. Основні вимоги до проведення випробовування.  

5. Основні способи відбору проб у гірничих виробках. Перерахувати їхні пере-

ваги і недоліки.  

6. Способи відбору лінійних проб у гірничих виробках залежно від умов заля-

гання і морфології рудних тіл.  



 244 

7. Об’ємні способи відбору проб, їхня залежність від призначення і мінливості 

корисного компонента.  

8. Від чого залежать геометрія проб, їхні параметри і кількість?  

9. Способи відбору проб у свердловинах колонкового буріння і похибки пробо-

відборання. Способи мінімізації їхніх похибок.   

10. Пробовідбирання свердловин безкернового буріння.  

11. Чинники, які визначають способи відбору проб.  

12. Природні чинники, що впливають на кількісну характеристику мінливості 

вмісту корисного компонента в пробах.  

13. Як впливають об’єми відібраних проб на характеристики мінлиивості корис-

них компонентів?  

14. Як впливають форми і розміри відібраних проб на характеристики мінливості 

корисних компонентів?  

15. Види проб і системи їхнього відбору. Вимоги до відбору групових проб.  

16. Що таке природні й технологічні типи руд ? 

17. Що розуміють під показовістю і достовірністю випробовування? Якими кіль-

кісними показниками характеризують ступінь показовості проб?  

18. Для чого проводять обробку проб? Як складають схеми обробки проб? 

19. З яких послідовних операцій складається обробка проб? Яке обладнання і 

способи застосовують для обробки проб?  

20. Випадкові й систематичні похибки в разі відбору й обробки проб. Головні 

чинники, які впливають на їхнє значення.  

21. Яким видам досліджень піддають відібрані проби?  

22. Технічні й технологічні види випробовування мінеральної сировини.  

23. Ядерно-фізичні методи випробовування, їхні можливості й умови застосуван-

ня.  

24. Контроль результатів пробовідбирання. Виявлення випадкових і систематич-

них похибок випробовування.  
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Розділ 14. Кондиції та вимоги промисловості  

до мінеральної сировини 

 У ході розвідування родовищ корисних копалин треба враховувати, що цей 

термін об’єднує як геологічні утворення, так і техніко-економічні показники. Тому 

для визначення промислової цінності виявлених накопичень мінеральної сировини 

треба виконати їхню геолого-економічну оцінку, яка ґрунтується на техніко-

економічних розрахунках. Її проводять на всіх стадіях розшуково-розвідувальних 

робіт, вона охоплює оцінку геологічних особливостей родовища, цінністні парамет-

ри корисної копалини і можливий економічний ефект від її використання в промис-

ловості.  

 Головним документом економічного аналізу родовища є кондиції – сукупність 

граничних вимог промисловості до якості та кількості мінеральної сировини і гірни-

чо-геологічних умов її експлуатації, за дотримання яких забезпечене економічно 

вмотивоване оконтурювання, підрахунок запасів і розробка родовища. Порядок роз-

робки техніко-економічних обґрунтувань кондицій на мінеральну сировину обумов-

лений ДКЗ. З розвитком техніки, удосконаленням технології видобутку і глибини 

(полікомпонентності) переробки мінеральної сировини, а також у разі помітних змін 

її запасів або визначення нових оптових цін на продукцію вони підлягають перегля-

ду.  

 Кондиції поділяють на тимчасові й постійні. Принципової різниці між ними 

немає: їх розрізняють тільки за ступенем обгрунтування розрахунків. Тимчасові 

кондиції розробляють на початкових етапах розвідки родовища для оперативного 

підрахунку запасів корисних копалин. Вони ґрунтуються на результатах укрупнених 

даних, отриманих під час складання ТЕД, їх розробляють геолого-економічні під-

розділи геологічних підприємств або інші суб’єкти підприємництва, які можуть за-

безпечити кваліфіковане виконання цих робіт.  

 Постійні кондиції застосовують на завершальних етапах розвідки родовища. 

Їх розробляють науково-дослідні інститути і затверджують ДКЗ України. Ці конди-

ції і є підґрунтям для промислової оцінки родовища, підрахунку запасів та проекту-

вання його розробки.  
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 У кондиціях передбачають понад 12 показників, які підлягають обґрунтуван-

ню відповідними техніко-економічними розрахунками або іншими даними:  

1) мінімальний промисловий вміст корисного компонента в підрахунковому 

блоці;  

2) бортовий вміст корисного компонента в крайній (бортовій) пробі;  

3) мінімальна справжня потужність тіл корисних копалин, яка включена в під-

рахунок балансових запасів;  

4) максимально допустима потужність шарів пустих порід і некондиційної мі-

неральної сировини, які включені в контур рудних тіл;  

5) можлива глибина відробки родовища відкритим способом; середній і гра-

ничний коефіцієнти розкриття;  

6) максимально допустимий вміст шкідливих домішок у підрахунковому блоці 

і в пробі в разі оконтурювання балансових запасів;  

7) вимоги до виділення в разі підрахунку запасів типів і сортів мінеральної си-

ровини, зумовлені необхідністю їхнього роздільного видобутку і переробки;  

8) мінімальний вміст супутніх компонентів;  

9) перевідні коефіцієнти для зведення супутніх компонентів до основного;  

10) допустимий коефіцієнт рудоносності;  

11) мінімальні запаси ізольованих тіл корисних копалин для віднесення їх до 

балансових;  

12) спеціальні вимоги до якості мінеральної сировини, гірничо-геологічних 

умов розробки родовища та ін.  

Залежно від геологічної будови родовища, гірничо-геологічних умов його роз-

робки і складу мінеральної сировини кондиціями визначають тільки ті показники, 

які необхідні  для промислової оцінки родовища. В більшоті випадків передбачають 

чотири-п’ять перших показників, а інші – залежно від особливостей родовища.  

 На підставі методичних рекомендацій ДКЗ і практичного досвіду з їхнього за-

стосування нижче розглянемо деякі з наведених показників кондицій.  

 М і н і м а л ь н о   п р о м и с л о в и й   в м і с т   –   це такий вміст корисного 

компонента, видобувна вартість якого забезпечує повернення всіх видатків на видо-

буток і переробку корисної копалини; власне за цим показником проводять межу 
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між кондиційними і некондиційними рудами (балансовими і позабалансовими запа-

сами). Його визначають прямим розрахунком:  

    Сmin = 
ЗДЦ

100B




 , 

де Сmin – мінімальний промисловий вміст корисного компонента, %; В – видатки на 

розвідку, видобуток і переробку 1 т мінеральної сировини, грн.; Ц – ціна 1 т продук-

ції, грн.; Д – коефіцієнт вилучення корисного компонента в товарну продукцію;  З 

– коефіцієнт збіднення руд у ході видобування.  

 Наведену формулу використовують для визначення мінімального вмісту кори-

сного компонента в мінеральній сировині. Інколи розрахунки вигідно проводити, 

виходячи з вартості 1 т концентрату. Тоді формула набуває такого вигляду:  

    С min = 
ЗДЦ

B

о 

Q
, 

де Q – вміст корисного компонента в концентраті, %; Цо – ціна концентрату, грн.  

 З наведених формул бачимо, що мінімальний промисловий вміст – це поняття 

економічне, тому його визначають за умови однаковості цінних компонентів, вилу-

чених з 1 т руди, і сумарних видатків, які складаються з видатків на розвідку, видо-

бування, переробку (збагачування), віднесених до 1 т руди. Такі видатки на видобу-

ток і переробку руд залежать, головно, від технологічної схеми переробки, річної 

продуктивності підприємства, способу розробки родовища (підземний, відкритий), 

системи розробки, фізико-механічних властивостей руд і вмісних порід, видатків на 

зарплату, матеріали, транспортування руд і концентратів, вартості електроенергії, 

амортизації основних фондів та інших видатків.  

 На техніко-економічні показники роботи підприємства значно впливають кое-

фіцієнти видобування  і збіднення. Перший визначають за результатами напівпро-

мислових досліджень окремих типів і сортів руд, а для розрахунків кондицій зазви-

чай використовують показники за усередненими пробами.  

 Коефіцієнт збіднення залежить від геологічних особливостей родовища і при-

йнятої системи його розробки. Він має подвійне значення, оскільки враховує: 1) 

втрати частини балансових запасів, які залишаються в надрах або згублені під час 

транспортування чи виведені у відвал з пустими породами; 2) засміченість конди-

ційних руд пустими породами або некондиційними рудами.  
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 У першому випадку втрати корисних копалин пов’язані з системою розробки 

родовища і є неминучими за будь-якого раціонального варіанта. У другому – власне 

збіднення. Воно залежить від геологічних особливостей родовища, насамперед, від 

форми і розмірів рудних тіл, характеру розподілу в них корисних компонентів або 

рудних і нерудних прошарків. Чим потужніше рудне тіло і простіша його форма й 

будова, тим менша кількість пустої породи потрапляє у відбиту руду. Навпаки, ма-

лопотужні рудні тіла неминуче збіднені значною кількістю вмісних порід (розубо-

жування).  

 Б о р т о в и й   в м і с т. Рудні тіла з промисловими вмістами корисних компо-

нентів і чіткими геологічними межами повністю включають у підрахунок запасів. 

Якщо ж у їхньому складі простежуються кондиційні і некондиційні ділянки, то їх 

вирізняють за розрахованим для них мінімальним промисловим вмістом. У випад-

ках, коли рудні тіла не мають чітких меж і масштаби промислової мінералізації пос-

тупово чи незакономірно знижуються, переходячи в слабко зруденілі або пусті по-

роди, контур промислових руд проводять за даними випробовування, зважаючи на 

найнижчий вміст корисного компонента в крайній пробі. Цю величину назвали бор-

товим вмістом. Тобто під бортовим вмістом треба розуміти такий вміст корисного 

компонента в крайніх пробах, включення яких у промисловий контур дає змогу про-

вести оконтурювання балансових запасів. Головна вимога до нього – забезпечення 

збереження мінімального промислового вмісту в контурі підрахункового блока.  

 Якщо мінімальний вміст є значенням найнижчого допустимого вмісту корис-

ного компонента в підрахунковому блоці, то бортовий характеризує вміст у крайній 

оконтурювальній пробі і не впливає на характеристику балансових запасів.  

 Від бортового вмісту залежить форма і розмір рудних тіл, загальні запаси та 

середній вміст у них корисних компонентів. Чим нижчий бортовий вміст, тим біль-

ші розміри рудних тіл, простіша їхня форма і більші загальні запаси родовища. На-

томість, зі збільшенням бортового вмісту зазвичай ускладнюється форма рудних тіл 

і зростає середній вміст корисних компонентів у руді.  

 Бортовий вміст не розраховують за формулами, а підбирають, порівнюючи 

низку варіантів і вибираючи таке його значення, яке найліпше відповідає геологіч-

ним особливостям родовища і забезпечує найефективнішу його розробку. Верхня 
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межа бортового вмісту не може бути вище від мінімального промислового вмісту, а 

в деяких випадках вона лише збігається. Нижня межа повинна перевищувати вміст 

корисного компонента у хвостах збагачення або шлаках під час плавлення руд. Тому 

зазвичай приймаєюь варіант з найвищим значенням трохи нижче від мінімально 

промислового, а найнижчий – вище від вмісту в хвостах. Залежно від інтервалу ви-

бирають, зазвичай, два–три проміжні варіанти для відшукання оптимального. Для 

цього, крім аналізу економічних показників, виконують порівняння й аналіз змін у 

геологічній будові родовища, які відбуваються з розмірами, формою рудних тіл, ко-

ливанням запасів мінеральної сировини, вмісту в ній корисних компонентів за різ-

них варіантів.  

 М і н і м а л ь н а   п о т у ж н і с т ь   р у д н и х   т і л  зумовлена низкою гір-

ничо-геологічних чинників, серед них головними є геологічні умови залягання, 

морфологічні особливості рудних покладів і система їхньої розробки. Всі ці дані 

враховують у разі визначення мінімальної потужності рудних тіл, за якої їх можна 

зачислити до промислових об’єктів. У випадку підземної розробки їх визначають у 

межах 0,7–0,9 м для крутоспадних та 1,0–1,3 м для горизонтальних і пологоспадних 

рудних тіл. Нижче від цієї потужності селективне відпрацювання корисних копалин 

заборонене.  

 Для рудних тіл, які мають потужність менше мінімальної, проте з високими 

вмістами корисних компонентів, кондиційність визначають з використанням метро-

відсотка, який є добутком мінімальної потужності на мінімальний промисловий 

вміст корисного компонента. Поява метровідсотка пов’язана з тим, що малопотужні 

рудні тіла з огляду на технічні можливості можуть бути відроблені тільки з немину-

чою прирізкою бокових пустих порід у продуктивний контур. Це обов’язково приз-

водить до збіднення (розубожування) руд (чим менша потужність, тим більше збід-

нення), що потрібно компенсувати підвищенням у них корисного компонента для 

збереження мінімального метровідсотка:  

    mmin · Cmin = m1С1 , 

де mmin i Cmin – відповідно, мінімальна потужність і мінімальний вміст, визначені 

кондиціями; m1 – справжня (робоча) потужність; С1 – вміст, який повинен компен-

сувати зменшення потужності:  



 250 

    С1 = 
1

minmin

m

Cm 
 . 

 У разі застосування відкритого способу розробки родовищ, що залягають поб-

лизу поверхні й мають потужні поклади з великими запасами, у разі визначення мі-

німальної потужності ще враховують продуктивність навантажувальних машин.  

 Мінімальну потужність горизонтальних і пологоспадних тіл корисних копалин 

у випадку їхньої розробки за допомогою вибухових робіт визначають у межах 2–4 м, 

а без вибухових робіт вона менша – 0,3–0,5 м.  

 М і н і м а л ь н о   д о п у с т и м а   п о т у ж н і с т ь   п р о ш а р к і в   п у с т и 

х   п о р і д   і   н е к о н д и ц і й н и х   р у д, які включені в контур рудних тіл (кон-

тур балансових запасів). У разі підрахунку запасів прошарки пустих порід і некон-

диційних руд не потрібно включати в підрахункові контури, оскільки це знижує фа-

ктичний вміст і вилучення корисних компонентів з руд, здорожчує їхнє збагачення і 

підвищує собівартість переробки сировини. Однак це не завжди можливо через 

складний розподіл ділянок з кондиційними і некондиційними рудами, технологіч-

ною неможливістю селективної відробки малопотужних прошарків пустих порід, які 

входять до складу рудних тіл. Водночас їхнє вилучення з промислового контуру 

суттєво ускладнює систему розробки родовища, знижує продуктивність підприємст-

ва і здорожчує продукцію.  

 З огляду на це кондиціями повинні бути визначені й обґрунтовані максималь-

но допустимі інтервали пустих порід і некондиційних руд, які включають у підраху-

нковий контур балансових запасів. Це розглядають одночасно з визначенням міні-

мальної потужності рудних тіл, що призводить до спрощення їхньої форми, 

збільшує можливості використання високопродуктивних систем розробки і, відпові-

дно, забезпечує зниження собівартості видобутку.  

 Особливо важливого значення максимальна потужність пустих порід і некон-

диційних прошарків набуває в разі оконтурювання шаруватих руд з чіткими геоло-

гічними межами рудних і нерудних інтервалів (рис. 39).  
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Рис. 39. Варіанти максимальної потужності (а – потужність 2 м, б – потужність 6 м) пустих про-

шарків, які включають у підрахунок запасів за Й.Д. Коганом:  

1 – кондиційні руди; 2 – вмісні породи. 

 У разі визначення розмірів прошарків пустих порід враховують характер роз-

поділу цих прошарків у рудних тілах, умови їхнього залягання, міцність і сталість 

руд і гірських порід. Наприклад, у випадку підземного видобутку малопотужні кру-

тоспадні рудні тіла з включеними в них некондиційними прошарками можна відро-

бляти селективно, якщо простежується чергування сталих прошарків руд і вмісних 

порід (рис. 40).  

  

       За умов відкритої розробки родови-

ща видобутку підлягає вся гірнича маса, 

включно з рудою і вмісними породами, 

які містяться в контурі кар’єру. Най-

менші потужності пустих порід, які мож-

на відокремити в цьому разі, залежать від 

висоти уступів кар’єру і застосованої те-

хніки.  

 У багатьох випадках оптимальні 

значення мінімальної потужності рудних 

тіл і максимально допустимих прошарків пустих порід, які включені в контур бала-

нсових запасів, визначають методом варіантів, враховуючи характер змін морфоло-

гії, вмістів корисних компонентів у рудах і собівартість видобутку та збагачення 1 т 

руди.  

 
Рис. 40. Чергування зруденілих і безрудних 

смуг:  

1 – рудні тіла; 2 – гранітоїди; 3 – порфірити; 4 

– номери рудних тіл; 5 – індекси безрудних 

прошарків. 
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 С п о с і б   і   г л и б и н а   р о з р о б к и   р о д о в и щ а, г р а н и ч н и й   к о е 

ф і ц і є н т   р о з к р и т т я. Глибина залягання рудних покладів визначає систему 

розробки родовища і впливає на собівартість видобутку сировини. Тому, вибираючи 

спосіб розробки родовища, потрібно визначити можливість видобутку корисних ко-

палин відкритим способом, який має безумовні переваги перед підземним. Головні 

переваги полягають у його високій продуктивності й низькій собівартості видобут-

ку. Недоліки відкритих робіт, здебільшого, пов’язані з метеорологічними умовами і 

порушенням екології навколишнього середовища.  

 Відкрита розробка родовища економічно виправдана, якщо собівартість видо-

бутку 1 т руди відкритим способом не вище вартості 1 т руди, отриманої підземним 

способом. Це співвідношення обґрунтовують коефіцієнтом розкриття, який розра-

ховують за формулою  

     Кр = 
р

вn

В

CC 
 , 

де Кр – коефіцієнт розкриття; Сп і Св – відповідно, собівартість видобутку 1 т руди 

підземним і відкритим способами; Вр – собівартість видобутку 1 м
3
 розкривних по-

рід.  

 Коефіцієнт розкриття дає змогу визначити максимальну кількість розкривних 

порід (м
3
), що припадає на 1 т корисної копалини. Вартість розкривних робіт врахо-

вують у разі визначення мінімального промислового вмісту.  

 Для поширених родовищ корисних копалин (вапняки, піски та ін.), необхідну 

кількість запасів яких можна розвідати поблизу поверхні, граничний коефіцієнт зви-

чайно не вище 2, а обсолютний розмір покрівлі – не більше перших десятків метрів. 

Для родовищ корисних копалин, потреба в запасах яких не обмежена, коефіцієнт ро-

зкриття зростає до 10 і більше.  

 Граничну глибину підземної розробки родовищ визначають прямими техніко-

економічними розрахунками.  

 М а к с и м а л ь н о   д о п у с т и м и й   в м і с т   ш к і д л и в и х   д о м і ш о 

к. У мінеральній сировині, окрім корисних компонентів, наявні й шкідливі домішки. 

До них належать домішки, які утруднюють переробку мінеральної сировини, а та-

кож домішки, які не вдається усунути під час звичайної переробки і вони залиша-

ються в готовому продукті, що унеможливлює його використання в тих або інших 
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галузях промисловості. Окрім того, їхня наявність у сировині в разі її переробки 

призводить до порушення екологічних вимог з охорони навколишнього середовища.  

 Максимально допустима кількість шкідливих домішок регламентована ДСТ 

або технічними умовами на вироблену продукцію і визначена за результатами тех-

нологічних досліджень. У цьому випадку технологічні дослідження потрібно прово-

дити як на пробах, що відображають середній вміст шкідливих домішок у підрахун-

ковому блоці, так і на пробах, які характеризують різновиди корисних копалин з 

найвищим вмістом шкідливих домішок із включених у підрахунок запасів.  

 У разі розробки кондицій зазвичай визначають максимально допустимі серед-

ні вмісти шкідливих домішок у підрахунковому блоці, а в окремих випадках і верх-

ню межу їхнього вмісту в пробах. За умов, коли шкідливі домішки повністю перехо-

дять у хвости збагачування або шлаки, обмежень їхніх вмістів у мінеральній сиро-

вині не визначають. 

 У всіх випадках втрати, пов’язані з вилученням шкідливих домішок, потрібно 

враховувати в разі визначеня мінімального промислового вмісту основного корис-

ного компонента і включати в загальні видатки.  

 За складного і нерівномірного розподілу шкідливих домішок на родовищі для 

поліпшення гірничотехнічних умов розробки визначають бортовий вміст шкідливих 

домішок. Під бортовим вмістом шкідливих домішок розуміють максимальний їхній 

вміст у крайніх пробах, що забезпечує отримання по підрахунковому блоку (горизо-

нту, ділянці) середніх вмістів домішок нижче визначених максимальних. Для визна-

ченя бортового вмісту використовують метод варіантів, аналогічний до описаного 

вище для бортового вмісту основного компонента.  

 Т и п и   і   с о р т и   м і н е р а л ь н о ї   с и р о в и н и.  

 У процесі вивчення руд родовища виконують їхній поділ на природні типи і 

різновиди. Під природним типом розуміють руди подібні за мінералогічним та хімі-

чним складом, структурними і текстурними особливостями, що формують відокре-

млені ділянки. Прирордні типи поділяють на природні різновиди, які пов’язані між 

собою поступовими переходами і відрізняються за добре вираженими особливостя-

ми (структурними, текстурними, мінералогічним або хімічним складом, інколи фі-

зичними властивостями).  
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 Для промислової оцінки родовища і розрахунку кондицій суттєве значення 

мають тільки технологічні типи мінеральної сировини та різні схеми її переробки, 

різні втрати в разі вилучення корисних або шкідливих компонентів. Вони можуть 

бути представлені різними природними типами руд, які мають порівняно близькі те-

хнологічні властивості, що дає змогу переробляти їх за однією технологічною схе-

мою.  

 У разі промислового оцінювання родовищ серед балансових запасів, окрім те-

хнологічних типів, вирізняють сорти корисної копалини, що відрізняються за якіс-

тю, та визначають інше їхнє призначення і використання. На відміну від технологіч-

них типів сировини, що впливають на видатки з її переробки, сорти в разі розрахун-

ку кондицій впливають не тільки на видатки на їхнє вирізнення, а й на собівартість 

готової продукції, що значно залежить від цін на сорти і на їхнє кількісне співвід-

ношення.  

 Типізація руд потребує їхнього оконтурювання в процесі детальної розвідки і 

вирізнення в самостійні підрахункові блоки з розрахунком показників кондицій для 

кожного типу або сорту. Якщо їхнє роздільне оконтурювання неможливе або еко-

номічно недоцільне, то типи і сорти мінеральної сировини виділяють у підрахунко-

вому блоці статистично, з визначенням єдиних кондицій для конкретної корисної 

копалини з урахуванням співвідношення в ній окремих типів і сортів.  

 М і н і м а л ь н и й   к о е ф і ц і є н т   р у д о н о с н о с т і. Як зазначено в роз-

ділі 5, коефіцієнт рудоносності – це відношення корисної частини рудного тіла до 

його загального значення. Найчастіше його визначають лінійним способом, він дає 

уявлення про кількість корисного компонента, який підлягає видобутку і переробці.  

 Коефіцієнт рудоносності дає змогу оцінити тільки якісний бік переривчастості 

зруденіння і не розкриває кількісних співвідношень кондиційних і безрудних діля-

нок. Якщо він однаковий, то розміри рудних ділянок можуть бути великими в разі 

їхньої невеликої кількості або дрібними в разі їхньої значної кількості. Тому, окрім 

коефіцієнта рудоносності, необхідна допоміжна інформація, яка б давала змогу оці-

нювати розміри рудних інтервалів і доцільність їхнього відпрацювання. Особливо 

важливо це для родовищ зі складним переривчастим характером зруденіння і низь-

ким коефіцієнтом рудоносності.  
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 Визначення мінімального коефіцієнта рудоносності передбачене на родови-

щах із незакономірним чергуванням кондиційних ділянок рудного тіла з неконди-

ційними або пустими породами, розміри яких перевищують передбачені кондиціями 

граничнодопустимі інтервали. Запровадження цього коефіцієнта в підрахунок запа-

сів доцільно тільки у випадках, коли некондиційні руди і пусті породи можуть бути 

селективно відпрацьовані або залишені в надрах під час очисних робіт, або ж будуть 

вилучені у відвал, розсортовані (рудорозбірка).  

 Усе це потребує додаткових видатків на детальні розвідувальні роботи в разі 

виявлення й оконтурювання рудних тіл. Отже, наявність коєфіцієнта рудоносності 

суттєво підвищує видатки на видобуток руди, що повинно бути компенсовано в разі 

визначення мінімального промислового вмісту корисних компонентів.  

 Коефіцієнт рудоносності залежить від геологічних особливостей родовища, 

його гірничотехнічних і технологічних чинників та внутрішньої будови рудних тіл.  

 

Питання для самоконтролю 

1. Що таке промислові кондиції і від яких чинників вони залежать?  

2. Які показники входять до складу кондицій на тверді корисні копалини?  

3. Головні показники кондицій, які необхідні для промислової оцінки більшості 

родовищ корисних копалин.  

4. Мінімальний промисловий вміст корисного компонента і методика його еко-

номічного обґрунтування.  

5. Що таке бортовий вміст корисного компонента і галузі його застосування в 

разі оконтурювання рудних покладів?  

6. Перелічити кондиційні параметри для оконтурювання корисних копалин. На-

вести їхню характеристику.  

7. Гірничотехнологічні кондиції розробки родовищ і їхня характеристика.  

8. Мінімальна потужність рудних тіл і їхня залежність від гірничо-геологічних 

чинників.  

9. Що таке метровідсоток і умови його застосування?  

10.  Способи і глибина розробки родовищ. Граничний коефіцієнт розкриття.  
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11.  Що таке шкідливі домішки у мінеральній сировині і способи їхнього визна-

чення?  

12.  Типи і сорти мінеральної сировини і їхній вплив на промислову оцінку родо-

вищ.  

13.  Як впливають геологічні чинники і технологічні властивості мінеральної си-

ровини на геолого-економічну оцінку родолвищ?  

14.  Мінімальний коефіцієнт рудоносності і умови його використання.  

15.  Вплив гірничо-геологічних і технологічних чинників на умови розробки, зба-

гачення і переробки корисних копалин.  

 

Розділ 15. Оконтурювання тіл корисних копалин 

15.1. Основи оконтурювання 

 Визначення й обмеження на топографічних і маркшейдерських планах, профі-

лях і проекціях площ тіл корисних копалин або їхніх розвіданих ділянок за даними 

технічних засобів і природних відслонень називають оконтурюванням. Його вико-

нують за допомогою деяких заходів, що дають змогу з’ясувати форму і розміри під-

рахункового контуру, більш-менш близького до справжнього контуру тіла корисної 

копалини в надрах. Оконтурювання рудних тіл належить до найвідповідальнішої ча-

стини геологорозвідувального процесу, на якому ґрунтується підрахунок запасів мі-

неральної сировини виявлених родовищ.  

 Під час його проведення потрібно пам’ятати, що існує два поняття рудного ті-

ла – геологічне утворення, у межах якого розвинута рудна мінералізація, і власне 

рудне тіло, що відповідає параметричним вимогам, визначеним кондиціями. Відсут-

ність чіткого уявлення в цьому питанні призводить до неропвильного їхнього окон-

турювання і, відповідно, до помилок у визначенні запасів корисних копалин. За да-

ними Й. Когана [18], найчастіше в практиці геологорозвідувальних робіт трапляєть-

ся штучне об’єднання розрізнених рудних тіл у єдиний поклад або, навпаки, рудним 

тілом уважають тільки промислові інтервали, що відповідають визначеним кондиці-

ям, а не все рудне тіло в його природних межах.  

 Це штучно завищує або занижує запаси руди і суттєво спотворює інформацію 

про справжні параметричні характеристики рудних покладів. Тому підрахунок запа-
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сів раціонально проводити в природних геологічних межах, за винятком випадків, 

коли рудна мінералізація закономірно пристосована до певної частини рудного тіла 

(висячого чи лежачого боку, центральної частини).  

 У разі частого чергування кондиційних і некондиційних інтервалів без чітко 

вираженої закономірності в їхньому просторовому поширенні, визначають загальні 

контури промислового зруденіння і статистичний розподіл у ньому типів руд та без-

рудних інтервалів.  

 У разі визначення контурів тіл корисних копалин треба обов’язково врахову-

вати характер контактів рудних тіл з вмісними породами, які в природних умовах 

досить різноманітні. Зважаючи на характер розподілу корисного компонента в руд-

ному тілі і його взаємовідношення з вмісними породами, можна вирізнити такі ос-

новні типи рудних тіл:  

1) з чіткими межами, з рівномірним і нерівномірним розподілом корисного 

компонента;  

2) без чітких меж, з рівномірним і нерівномірним розподілом корисного ком-

понента.  

 Прикладом родовищ першого типу можуть слугувати вугільні, залізорудні й 

рідкісноземельні родовища в стратифікованих інтрузіях. Вони мають чіткі межі, по-

рівняно рівномірний розподіл корисних компонентів, і їхні промислові контури збі-

гаються з геологічними. З кондиційних показників для таких рудних тіл у гірничих 

виробках і свердловинах визначають тільки мінімальний промисловий вміст металів 

і робочу потужність покладів.  

 Для родовищ з чіткими контактами рудних тіл, проте з нерівномірним розпо-

ділом корисного компонента, можна вирізнити два варіанти впливу на характер 

оконтурювання. Якщо, незважаючи на всі коливання вмістів корисного компонента, 

його середнє значення вище від мінімально промислового, то незалежно від ступеня 

мінливості все рудне тіло розглядають як промислове, і його оконтурювання прово-

дять як у першому випадку, за даними геологічної документації розвідувальних ви-

робок.  

 У другому варіанті, коли в рудних тілах помітно коливаються вмісти корисних 

компонентів, їхній середній вміст (з включенням пустих і некондиційних ділянок) 
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може бути нижчий від визначеного кондиційного мінімуму. Для оконтурювання по-

дібних рудних тіл необхідно з’ясувати характер і закономірності розподілу некон-

диційних і безрудних інтервалів у контурах промислового тіла, а також можливість 

селективної відробки цих ділянок або залишення їх у цілісних блоках. Якщо це не-

можливо чи недоцільно, то некондиційні інтервали повинні бути включені в загаль-

ний промисловий контур. Оконтурювання таких рудних тіл відбувається за даними 

геологічної документації розвідувальних виробок і свердловин з урахуванням міні-

мально промислового вмісту, робочої потужності і максимально допустимих діля-

нок пустих порід або некондиційних руд.  

 До цього типу можна зачислити різноманітні жильні родовища вольфраму, 

олова, золота, деякі родовища поліметалів, урану, манґану, рідкіснометалевих пег-

матитів.  

 Для родовищ другої групи характерна відсутність чітких меж, близкість речо-

винного складу тіл корисних копалин і вмісних порід з наявністю поступових пере-

ходів мінеральної сировини в породу. Ця група родовищ є найскладнішою для окон-

турювання, що ґрунтується винятково на даних випробовування. У разі рівномірно-

го розподілу корисних компонентів межі рудного тіла тут проводять за мінімальним 

промисловим вмістом, зафіксованим у пробах. Прикладом таких родовищ можуть 

бути родовища вкраплених сульфідних і скарнових мідних руд, мідноколчеданові 

родовища Уралу, рідкіснометалеві альбітити і карбонатити, а також родовища з фа-

ціальною мінливістю, на яких простежуються поступові зміни вмістів металів за 

простяганням.  

 На родовищах з нечіткими контактами і нерівномірним розподілом корисного 

компонента, що має різні концентрації в рудних тілах і вмісних породах, оконтурю-

вання виконують не за мінімально промисловим, а за низчим – бортовим вмістом.  

 До цієї групи належать родовища штокверкового типу, більшість родовищ рі-

дкісних металів і багато інших, що мають складний розподіл корисного компонента.  

 Окремі ділянки родовищ можуть мати різну концентрацію корисного чи іншо-

го компонентів, що утворюють природні типи і сорти. У випадках, коли потрібно за-

стосування різної технології переробки, необхідне їхнє оконтурювання всередині тіл 

корисних копалин. Оскільки взаємовідношення між окремими сортами і типами мі-
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неральної сировини на таких родовищах аналогічні до розглянутих вище, то прин-

ципи і методи оконтурювання в таких випадках однакові.  

 Однак виділення й оконтурювання таких окремих типів руд має практичне 

значення тільки у випадках, коли передбачають селективний видобуток, пов’язаний 

з необхідністю їхньої роздільної переробки. Якщо це неможливо, особливо коли 

окремі різновиди руд перемежовані і не піддані роздільному видобутку, їх включа-

ють у промисловий контур рудного тіла, де окремі типи руд можна підраховувати 

статистично, за співвідношенням довжин їхніх інтервалів.  

 Наведені приклади характеризують розподіл корисного компонента і способи 

оконтурювання за потужністю рудних тіл. Аналогічні схеми і способи використо-

вують і для оконтурювання тіл корисних копалин за простяганням і падінням.  

 У разі визначення загальних контурів тіл корисних копалин необхідно врахо-

вувати і їхні природні виклинювання, які можуть мати різний характер. У деяких 

випадках виклинюванню властиве поступове зменшення потужності рудного тіла 

або вмісту корисного компонента в ньому, нерідко це трапляється одночасно.  

 В інших випадках виклинювання відбувається раптово – без зміни потужності 

рудного тіла і зниження інтенсивності зруденіння. Таке виклинювання зумовлене 

до- або післярудними тектонічними порушеннями, що простежуються на багатьох 

родовищах; часто вплив дорудного порушення виявляється розщепленням покладів 

на дрібні відгалуження, що характерно для пластоподібних і жильних тіл.  

 Виявлення форм виклинювання особливо важливе в разі визначення контурів 

зруденіння, особливо коли це виконують методом необмеженої екстраполяції та 

оцінки запасів флангів або глибоких ділянок родовищ.  

 Потрібно визнати, що в разі підрахунку запасів рудні тіла часто оконтурюють 

не до повного їх виклинювання, а до визначених кондиціями промислових меж або 

контурів окремих категорій запасів.  

15.2. Види контурів рудних тіл і визначення їхніх 

опорних точок 

 У разі оконтурювання спочатку ставлять опорні точки, через які потім прово-

дять лінії відповідних контурів, що обмежують рудні тіла, розділяють їхні промис-

лові ділянки, різні природні типи і сорти мінеральної сировини або підрахункові 



 260 

блоки з запасами різних категорій. Оконтурювання за опорними точками, тобто без-

посередньо за точками спостереження і вимірювання геолого-промислових параме-

трів, є найнадійнішим методом проведення будь-яких контурів. Водночас наявність 

переривчастості (дискретності) геологічних спостережень дає змогу використовува-

ти і менш надійні, проте значно дешевші методи оконтурювання: інтерполяцію та 

екстрополяцію.  

 Метод інтерполяції – знаходження за низкою заданих значень функції промі-

жні її значення, що дає змогу в разі поступової зміни потужності або вмісту корис-

ного компонента між двома найближчими виробками визначати лінію промислового 

контуру.  

 Екстрополяція – це знаходження за низкою заданих значень функції інших її 

значень, які відщукують за межами цього ряду. Вона ґрунтується на поступовому 

характері геологічних змін і дає змогу визначити лінію контуру за межами виробок, 

що розкрили рудне тіло. Розрізняють обмежену екстрополяцію, за якої контурну лі-

нію проводять між виробкою з рудним тілом і виробкою без нього, і необмежену, 

коли контур проводять за межами рудних виробок без будь-яких інших пунктів спо-

стереженнь. Контур, побудований з’єднанням точок, у яких кондиційні показники 

дорівнюють нулю, називаєюь нульовим контуром.  

 У разі застосовування методів інтерпретації та екстрополяції необхідно пов-

ною мірою використовувати всі наявні геофізичні і геологічні дані за характером 

виклинювання рудного тіла, закономірностями розподілу корисних компонентів 

тощо.  

 Найчастіше оконтурювання проводять за бортовим вмістом або мінімальною 

промисловою потужністю. Контур, проведений через такі точки, де корисна товща 

відповідає вимогам промисловості, називають промисловим (балансовим).  

 У випадку оконтурювання площ тіл корисних копалин у межах такого контуру 

проводять внутрішній і зовнішний контури.  

 В н у т р і ш н і й   к о н т у р   –   лінія, що з’єднує крайні розвідувальні вироб-

ки, у яких виявлено корисну копалину промислового значення за вмістом і потужні-

стю. З о в н і ш н і й   к о н т у р   –   лінія, проведена за межами крайніх розвідува-

льних виробок з кондиційним зруденінням (рис. 41). 



 261 

 Після визначення контурів тіла кори-

сної копалини в окремих виробках вико-

нують його оконтурювання за простяган-

ням і падінням. Розрізняють такі способи 

проведення промислового контуру:  

1) за опорними точками, встановле-

ними в гірничих виробках і відслоненнях, 

які розкрили кондиційні рудні тіла;  

2) між двома виробками, в одній з 

яких фіксують рудне тіло з кондиційними 

показниками, в іншій – з некондиційними;  

3) між двома крайніми виробками, 

одна з яких розкрила рудне тіло з конди-

ційними показниками, друга фіксує його 

відсутність;  

4) за межами розвідувальних виро-

бок, які розкрили кондиційні рудні тіла.  

 1. У   р а з і   п р о в е д е н н я   к о н т 

у р у   з а   о п о р н и м и   т о ч к а м и   з   

к о н д и ц і й н о ю   с и р о в и н о ю   всі 

виробки виносять на підрахункові плани, 

розрізи або проекції і з’єднують лінією ко-

нтуру (рис. 42). 

 
Рис. 42. Контур рудного тіла на вертикальній проекції за даними гірничих виробок 

 

Рис. 41. Схема проведення внутрішнього і 

зовнішнього контурів рудного покладу: 1 – 

межа вшутрішнього контуру; 2 – межа зов-

нішнього контуру, проведеного методом об-

меженої екстраполяції; 3 –межа зовнішнього 

контуру, проведеного методом необмеженої 

екстраполяції; 4 – рудні (а) і безрудні (б) ка-

нави; 5 – рудні (а) і безрудні (б) розвідува-

льні свердловини; 6 – межі рудних інтерва-

лів у підземних гірничих виробках 



 262 

 

 2. У   в и п а д к у   п р о в е д е н н я   к о н т у р у   р у д н о г о   т і л а   м і ж   

д в о м а   к р а й н і м и   в и р о б к а м и   з   к о н д и ц і й н о ю   і   н е к о н д и ц і й 

н о ю   р у д о ю   опорні точки знаходять методом інтерполяції, де за опорні прий-

мають точки з мінімальними вмістами, потужністю, метровідсотком. Їх визначають 

аналітичним і графічним способами. Інтерпретацію аналітичним способом викону-

ють за формулою  

Х = 
BA

B

CC

CC



min · ℓ , 

де Х – відстань від точки В відбору проби з некондиційним вмістом до межі рудного 

тіла з кондиційним показником (див. рис. 41, а); СА і СВ – вмісти корисних компоне-

нтів, відповідно, в точках А і В; Сmin – мінімальний кондиційний вміст корисного 

компонента; ℓ – відстань між точками А і В.  

 За допомогою цієї формули, обчислюють відстань Х для визначення положен-

ня опорної точки, щоб провести лінії контуру між найближчими парами виробок.  

 Положення опорної точки можна визначати і графічним способом (рис. 43). 

Для цього на профілі, на площі або на допоміжному кресленні (див. рис. 43, а) 

з’єднують пару виробок прямою лінією АВ. У точках А і В будують перпендикуляри, 

відкладаючи на них в умовному масштабі вміст, потужність або метровідсоток, і 

з’єднують верхні точки перпендикулярів прямою А1В1. Потім від точки А з конди-

ційним показником на лінії АА1 відкладають у тому самому масштабі відрізок Сmin, 

що дорівнює мінімальним кондиціям. Проводячи через точку Сmin пряму, паралель-

ну до АВ, перетинають лінію A1В1 у точці D1. Проекція точки D1 на пряму АВ дає то-

чку D, яка й відображає положення промислового контуру рудного тіла між вироб-

ками.  

  
Рис. 43. Схема визначення опорних точок між пробами (а) і графічний (другий) спосіб визна-
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чення положення контару рудного тіла між пробами (б) 

 Якщо провідним є вміст корисного компонента або метровідсоток, то інколи 

застосовують інший, простіший графічний спосіб. На розрізі або плані з’єднують 

прямою лінією дві суміжні виробки, з яких одна має кондиційний показник (точка 

А), а друга – некондиційний (точка В), як показано на рис. 43, б. Послідовність ви-

значення опорної точки D промислового контуру аналогічна до описаної вище, з ті-

єю тільки різницею, що на перпендикулярах точок А і В відкладають відрізки, які 

дорівнюють, різницям між мінімальними кондиціями і фактичним показником.  

 Розглянуті способи інтерполяції застосовують на родовищах з рівномірним 

розподілом показників, визначених кондиціями. У разі нерівномірного їхнього роз-

поділу промисловий контур зазвичай встановлюють по середині відстані між край-

німи виробками.  

 3. К о н т у р   р у д н о г о   т і л а   м і ж   д в о м а   в и р о б к а м и, о д н а   з   

я к и х   р о з к р и л а   к о н д и ц і й н е   р у д н е   т і л о,   а   в   і н ш і й   р у д н о г 

о   т і л а   н е м а, проводять методом обмеженої екстрополяції. За закономірної змі-

ни показників рудного тіла опорні точки найчастіше визначають за допомогою ну-

льового контуру, тобто контуру виклинювання рудного тіла. Зазвичай, під час гео-

логорозвідувальних робіт справжнє положення опорних точок нульового контуру 

невідоме, тоді користуються ще менш обгрунтованими правилами: 

а) приймають точку В за точку нульового контуру і визначають інтерполяцією 

точку D між А і В за наведеними вище правилами (рис. 44);  

б) приймають, що нульовий контур (точка 

О) розміщений на середині відстані між точками А 

і В й точку D визначають інтерполяцією між А і О;  

 в) приймають, що точка D лежить на поло-

вині або чверті відстані між А і В.  

 Як бачимо, ці способи визначення слабко 

обґрунтовані й менш надійні, ніж проведення кон-

туру рудного тіла між кондиційною і некондицій-

ною точками. У всіх випадках запаси в підрахун-

кових блоках, межі яких побудовані за наведеними методами, належать до низьких 

категорій розвіданості (С1 і С2).  

 
Рис. 44 Визначення опорної точ-

ки D промислового контура між 

кондиційною і безрудною точка-

ми 
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 4. П р о в е д е н н я   к о н т у руа   з а   м е ж а м и   р о з в і д у в а л ь н и х   в 

и р о б о к   виконують методом необмеженої екстрополяції в тих випадках, коли 

крайні розвідувальні виробки не виявили виклинювання рудного тіла і припинення 

промислового зруденіння.  

 Метод ґрунтується, головно, на геологічних і геофізичних спостереженнях, і 

його використовують для оконтурювання запасів низьких перспективних категорій 

С1 і С2, що підлягають подальшій детальній розвідці. У цьому разі використовують 

фактичні матеріали детально розвіданих ділянок родовища, екстрополюючи їх на 

прилеглі площі. Особливу увагу приділяють можливому продовженню рудних тіл за 

межі розвідувальних виробок, формах їхнього виклинювання або зміні розмірів і 

морфології за простяганням і падінням, а також характеру впливу на них тектоніч-

них порушень.  

 Якщо нема закономірної зміни кондиційних показників і враховано передба-

чувані розміри рудних тіл, склад і їхню якість, то зазвичай екстрополяція не пере-

вищує відстаней, прийнятих для категорій С1 і С2.  

 У разі закономірної зміни показників зовнішний контур рудного тіла визнача-

ють, як у випадку 3. 

 Перед методом необмеженої екстрополяції для проведення зовнішнього кон-

туру інколи також застосовують статистичні й геометричні прийоми. Геометричні 

прийоми є дуже формальними, їх використовують у випадках, коли геолого-

геофізичними дослідженнями неможливо скористатися. Основні принципи застосу-

вання всіх прийомів необмеженої екстрополяції (геологічних, морфологічних, гео-

фізичних, статистичних і геометричних) наведені А.Прокофьєвим [35], і, зазвичай, 

їх не рекомендують для широкого використання через суто формальний характер.  

 

    Питання для самоконтролю  

1. Що називають оконтурюанням рудних тіл?  

2. Якими поняттями характеризують термін “рудне тіло” і який з них використо-

вують для підрахунку запасів корисних копалин?  
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3. Основні типи рудних тіл залежно від характеру їхніх контактів з вмісними по-

родами і розподілу корисних компонентів та їхній вплив на методику оконту-

рювання.  

4. Як впливають умови розробки родовища та технологічні характеристики руд 

на методику оконтурювання?  

5. Що вкладають у поняття “опорна точка” в разі проведення контурів рудного 

тіла?  

6. У чому полягає інтерполяція і екстрополяція розвідувальних даних у ході про-

стеження й оконтурювання рудних тіл?  

7. Види контурів рудних тіл.  

8. Способи проведення внутрішніх і зовнішних контурів рудних тіл.  

9. Особливості проведення лінії контуру між двома виробками: з кондиційною і 

некондиційною рудою.  

10. Особливості проведення лінії контуру між виробками, що розкрили рудне і 

безрудне тіло.  

 

Розділ 16. Підрахунок запасів корисних копалин 

 Завершальною операцією розвідувальних робіт є підрахунок запасів корисних 

копалин у виявлених родовищах. На підставі результатів оконтурювання рудних тіл 

і покладів та наявних кондицій, визначають кількість балансових і небалансових за-

пасів корисних копалин, зосереджених у надрах родовищ. Вихідними даними, необ-

хідними для підрахунку запасів у надрах, є площа поширення корисних копалин, 

потужність покладів, вміст корисного компонента й об’ємна маса руди.  

 Запаси твердих корисних копалин підраховують у вагових одиницях, а запаси 

пухких будівельних матеріалів – в об’ємних одиницях, використовуючи для цього 

такі формули:  

Q = 
100

CP 
 = 

100

CdmS 
 (якщо С виражено у відсотках) ; 

Q = P۰C = S۰m۰d۰C (якщо С виражено в грамах на тонну) ; 

P = V۰d = S۰m۰d;  V = S۰m. , 
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де Q – запаси корисного компонента, т; Р – запаси руди, т; S – площа підрахунково-

го блока, м
2
; m – потужність покладу в блоці, м; d – об’`ємна маса руди, т/м

3
; С – 

вміст корисного компонента в руді, %; г/т; V – об’єм руди, м
3
.  

  16.1. Визначення основних параметрів для підрахунку запасів  

 П л о щ у   п о ш и р е н н я   корисних копалин визначають під час оконтурю-

вання родовища або рудного тіла. Ця підрахункова площа може мати різну систему 

розташування розвідуальних виробок, різну форму, будову й умови залягання руд-

них тіл, особливості поширення корисних і шкідливих компонентів. Така неоднорі-

дність потребує під час підрахунку запасів розчленування розвіданої площі на під-

рахункові блоки.  

 У разі їхнього вирізнення потрібно дотримуватися, щоб ці ділянки родовища 

були однорідними за будовою, складом і якістю корисних копалин, перебували в 

однакових гірничо-технологічних умовах розробки і були вивчені з однаковим сту-

пенем детальності у всіх її частинах. Інколи, для різних методів підрахунку запасів, 

принципи розчленування на блоки можуть бути формальними і не враховувати гео-

логічних особливостей та характеру змін якості корисних копалин, як це буває у ви-

падку використання середньоарифметичного методу підрахунку.  

 Оптимальні розміри підрахункових блоків здебільшого визначені будовою ро-

довища і щільністю розвідувальної сітки, однак вирішальне значення має будова ро-

довища.  

Під час вирізнення підрахункових блоків потрібно дотримуватися таких пра-

вил.  

1. Підрахунковий блок має бути геологічно і технологічно однорідним, що по-

винно підтверджуватися однаковим ступенем розвіданості і вивченості підрахунко-

вих параметрів, однорідністю геологічної будови тіл корисних копалин та головних 

показників якості і технологічних властивостей мінеральної сировини.  

 2. Контур блока повинен мати природні межі рудних тіл, лінії яких проходять 

через опорні точки, за якими отримано необхідні для оцінки запасів дані, або прове-

дені за даними інтерполяції та екстрополяції.  
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 3. На родовищах з нерівномірним розподілом кондиційних показників (вміст, 

потужність) запаси в блоці не повинні перевищувати розмірів річних видобутків пі-

дприємства.  

 4. Розміри і форма блока повинні забезпечувати необхідну точність вимірю-

вань їхньої площі.  

 Площу підрахункового блока визначають на площині в разі горизонтального 

або похилого залягання рудного тіла і на вертикаьній проекції у випадку крутого 

падіння. Інколи рудні тіла зображають у проекції на осьову площину рудного тіла. 

Площі, на які проектують рудні тіла, повинні бути паралельними до середнього на-

пряму простягання рудних тіл. У випадках, коли напрям простягання рудного тіла в 

якій-небудь її частині різко змінюється, відповідно змінюється і простягання пло-

щини проекції.  

 Вимірюють площі підрахункових блоків різними способами – планіметром 

або курвіметром (за наявності криволінійних контурів), палеткою і за допомогою 

геометричних обчислень.  

 Г е о м е т р и ч н и й   с п о с і б   застосовують у тих випадках, коли підрахун-

ковий контур обмежений прямими лініями. Площу такого контуру розбивають на 

трикутники, прямокутники, трапеції, площі яких обчислюють за формулами геомет-

рії. Сума площ таких фігур і буде шуканим значенням.  

 В и м і р ю в а н н я   п л о щ і   п л а н і м е т р о м. Площі, обмежені прямими 

лініями, трапляються нечасто. Тому площі з криволінійними контурами вимірюють 

планіметром. Цю роботу дуже часто виконують топографи партії або маркшейдер-

ська служба.  

 В и м і р ю в а н н я   п л о щ і   к у р в і м е т р о м (рис. 45) – приладом для 

вимірювання кривих ліній, також виконують за наявності криволінійних контурів 

рудних тіл. Цей прилад складається з невеликого ролика, закріпленого на осі, що 

з’єднана системою зчеплень з шестерням в футляр-обоймі (див. рис. 45, а). Під час 

проведення роликом уздовж вимірювальних ліній на плані шестерні, обертаючись, 

відмічають на циферблаті довжину прокатаних ліній, наприклад, у сантиметрах. Для 

вимірювання площ цим приладом потрібний транспарант, який зазвичай виготовля-
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ють на прозорій плівці і який має розміри більші, ніж вимірювана площа. Лінії тран-

спаранта звичайно проводять через 0,5–1, 0 см (див. рис. 45, б).  

 

У ході визначення площі контуру на ньо-

го накладають транспарант. Відрізки ліній 

транспаранта, що є в межах контуру, послідо-

вно прокатують курвіметром і так вимірюють. 

Їхню довжину автоматично підсумовують 

прилади. Сума в лінійних сантиметрах дає 

площу контуру на плані в сантиметрах квад-

ратних, якщо відстань між лініями транспаранта дорівнює 1 см. Після цього площу, 

згідно з масштабом плану, переводять у метри квадратні. Для отримання надійнішо-

го результату площу визначають два–три рази за різного орієнтування транспаранта 

і з окремих вимірювань обчислюють середнє арифметичне.  

 Для невеликих площ і контурів з хвилястими межами цей спосіб не застосо-

вують через неточність результатів.  

 В и м і р ю в а н н я   п а л е т к о ю   виконують з використанням прозорої плі-

вки або пластини, на яку нанесені кутові точки квадратів зі стороною 0,5 або 1,0 см 

(рис. 46). Якщо палетку накласти на контур плану, то кожній точці всередині конту-

ру відповідатиме площа, що дорівнює 1 см
2
. Кількість точок палетки, які розташо-

вані на плані контуру, виражатимуть площу в сантиметрах квадратних.  

 У підрахунок входять усі точки всере-

дині контуру і половина точок, що розташо-

вані на лінії контуру. Площу визначають де-

кілька разів (зазвичай три) за різної орієнтації 

палетки щодо контуру. З усіх варіантів беруть 

середнє арифметичне. 

 Для невеликих площ і контурів зі скла-

дними формами беруть палетку зі стороною 

квадрата 0,5 см, у цьому разі, щоб отримати виміряну площу в сантиметрах квадра-

тних, підрахункові точки палетки потрібно поділити на чотири.  

 
Рис. 45. Курвіметр (а), транспарант 

для роботи з курвіметром (б) 

 
Рис. 46. Вимірювання площі розрізу 

рудного тіла палеткою 
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 Площу, виміряну таким способом, переводять у метри квадратні згідно з мас-

штабом плану. У разі нахиленого залягання тіл корисних копалин для переходу від 

вимірювання площі на плані або вертикальній проекції до дійсного значення необ-

хідно вводити поправку α на кут падіння рудного тіла за такими формулами:  

для вимірювання в плані Sдійсн = 
cos

вимS
 =Sвим∙.sec α;  

для вимірювання на вертикальній проекції  Sдійсн = 
sin

вимS
 = Sвим∙ cosec α,  

де S дійсн – дійсне значення площі вимірювання; S вим – вимірювана площа на плані 

або вертикальній проекції; α – кут падіння тіла корисної копалини.  

 Якщо в межах блока кут падіння змінюється, то для поправки беруть середній 

кут падіння тіла.  

 В и з н а ч е н н я   п о т у ж н о с т і   р у д н и х   т і л. Потужність тіла корис-

ної копалини вимірюють безпосередньо під час випробовування гірничих виробок, 

керна свердловини і відслонень. Залежно від розташування гірничих виробок щодо 

рудного тіла і кутів його падіння вимірювання можуть дати справжню потужність, 

яку вимірюють від підошви до покрівлі рудного тіла по нормалі, горизонталі, верти-

калі чи косій (рис. 47).  
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 У разі невеликої потужності рудного 

тіла в гірничих виробках безпосередньо за-

міряють дійсну потужність. Якщо значення 

потужності в горизонтальних виробках ве-

ликі, то вимірюють горизонтальну потуж-

ність. У бурових вертикальних свердлови-

нах заміряють вертикальну потужність за 

інтервалом проходки по корисній товщі без 

урахування виходу керна. В похилих сверд-

ловинах і деяких гірничих виробках заміря-

ють косу потужність покладу.  

 Під часхунку запасів і визначення се-

редніх показників необхідно фактично замі-

ряну потужність звести до дійсної (справж-

ньої). Для цього використовують такі фор-

мули:  

m = mгор∙sin α; m = mверт∙cos α; m = mкос∙sin (α+β); mкос∙cos (α-γ),  

де m – дійсна потужність рудного тіла; mгор – горизонтальна потужність; mверт – вер-

тикальна потужність рудного тіла; mкос – коса потужність рудного тіла; α – кут па-

діння рудного тіла; β – кут нахилу виробки до горизонту; γ – зенітний кут свердло-

вини в разі перетину рудного тіла.  

 Для підрахунку запасів за рівномірного розподілу точок вимірювань потужно-

сті рудного тіла в підрахунковому контурі її середнє значення визначають як серед-

ньоарифметичне:  

     mср = 
n

m  , 

де mср – середня потужність рудного тіла в підрахунковому блоці, м; m – потужність 

у точці вимірювання, яка міститься в контурі блока, м; n – кількість точок вимірю-

вань, за якими обчислюють середню потужність. 

Метод середньоарифметичного застосовують для обчислення середнього зна-

чення потужності у всіх випадках, за винятком тих, коли зміна потужності рудного 

 
Рис. 47. Співвідношення різних видів 

потужності рудного тіла: m1 – горизон-

тальна потужність; m2 – дійсна або нор-

мальна потужність; m3 – коса потуж-

ність; m4 – вертикальна потужність; α – 

кут падіння рудного тіла; β – кут нахилу 

виробки до горизонту; γ – зенітний кут 

свердловини в разі перерізуі рудного 

тіла 
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тіла відбувається закономірно, (наприклад, у разі поступового виклинювання покла-

ду за простяганням або падінням), а виробки розташовані нерівномірно.  

 За умов різко нерівномірного розташування точок вимірювань і закономірної 

зміни потужності доцільно використовувати метод середньозваженого:  

mср = 
n

nn

qqq

qmqmqm

...

...

21

2211




 , 

де m1, m2, … mn – вимірювання потужності за окремими точками, м; q1, q2, … qn – 

статистична вага значень потужності у відповідних точках або відстань чи площа, на 

яку поширюється вплив точок вимірювання.  

 О б’є м н а   м а с а (в а г а). У ході підрахунку запасів для визначення кількос-

ті мінеральної сировини у вагових одиницях використовують об’ємну масу.  

 Об’ємну масу твердих корисних копалин можна визначати в польових і лабо-

раторних умовах.  

 У лабораторних умовах об’ємну масу визначають зважуванням типових зраз-

ків руди масою 100–200 г, покритих плівкою, у повітрі, воді й мірній посудині.  

 Польовий метод визначення об’ємної ваги передбачає виймання моноліта пра-

вильної форми з забою, або ж у пробу йде значна маса руди, отриманої в процесі 

проходки гірничої виробки з подальшим ретельним визначенням її маси й об’єму 

загалом. Співвідношення об’єму і маси руди визначає її об’ємну вагу. Паралельно 

відбірають проби для визначення вологості руди, яку потім враховують в остаточ-

них розрахунках.  

 Польовий метод найточніший і є обов’язковим для пухких і сильно тріщину-

ватих, кавернозних порід і руд. Однак цей метод дорогий і порівняно складний, то-

му його найчастіше використовують для перевірки або контролю лабораторних да-

них.  

 Об’ємна маса суттєво різна в разі зміни мінералогічного складу, що потребує 

періодичності її перевірки для кожного природного типу руд. Навіть у межах одного 

родовища простежується коливання об’ємної маси залежно від мінерального складу, 

тріщинуватості, кавернозності й вологості руд.  

 Середнє значення об’ємної маси одноманітних за складом корисних копалин 

як середньоарифметичне визначають за 15–20 зразками руди або породи. У склад-
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ніших випадках рекомендують аналіз десятків і навіть сотень лабораторних зразків 

типового матеріалу.  

 Останнім часом для визначення об’ємної маси гірських порід і руд використо-

вують геофізичний метод, який ґрунтується на ефекті гамма-гамма-

випромінювання, що дає змогу в гірничих виробках визначати об’ємну масу без від-

бору проб.  

 В о л о г і с т ь. Руди, відібрані з гірничих виробок, завжди мають природну 

вологість, яка може сягати 30–40 %. Вміст корисних компонентів у пробах хімічни-

ми аналізами визначають в абсолютно сухій руді, тобто висушеній до 105–110 
о
С. 

Тому в ході підрахунку запасів необхідно визначати об’ємну масу вологої руди, що 

досягають урахуванням поправки на вологість. Поправку на вологість визначають, 

порівнюючи масу вологої проби з масою тієї ж проби, але висушеної до сталої маси 

за 105–110 
о
С за формулою  

    В = 
1

21

P

PP 
 ·100 % , 

де Р1 і Р2 – відповідно, маса вологої і сухої проби, г.  

 Об’ємну масу руди з поправкою на вологість обчислюють за формулою  

   d = 
100

)100( BdB 
 , 

де d і dв – відповідно, об’ємна маса сухої і вологої руди, т/м
3
; В – вологість, за якої 

визначають об’ємну масу, %.  

 Якщо виникає потреба перерахувати вмісти компонентів, визначених у сухому 

стані, на їхній вміст за природної вологості, то можна скористатися формулою  

    Свол = 
100

)100(сух ВС 
 , 

де Свол і Ссух – відповідно, вміст корисних компонентів у вологій і абсолютно сухій 

руді, % чи г/т. 

 В м і с т   к о р и с н и х   к о м п о н е н т і в. дЛЯ підрахунку запасів більшості 

твердих корисних копалин, крім запасів руди, обчислюють середні значення корис-

них компонентів у розрізах і підрахункових блоках. У разі підрахунку запасів вугіл-

ля, вапняків, глин, бокситів, хромітів, залізних і манґанових руд та деяких інших за-

паси цінних компонентів не підраховують, проте характеристика їх за вмістом 

обов’язкова.  
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 На більшості родовищ корисних копалин вміст цінного компонента подають у 

вагових відсотках або грамах на тонну сировини. Вміст слюди визначають у кіло-

грамах на 1 м
3
 руди, вміст у розсипищах золота чи платини – у грамах, алмазів – у 

каратах або міліграмах (один карат дорівнює 200 мг) на 1 м
3
. Вміст деяких елементів 

наводять у перерахунку на їхні оксиди – BeO, B2O3, V2O3, WO3, Li2O, Cr2O3 тощо та 

визначають у відсотках.  

 Середній вміст корисного компонента в межах підрахункового контуру визна-

чають за результатами пробовідбирання розвідувальних виробок. Його, як і середнє 

значення потужності, знаходять двома методами – середньоарифметичним і серед-

ньозваженим на значення, у якому вміст перебуває в кореляційному зв’язку. Найча-

стіше з’ясовуюють залежність між вмістом компонента і потужністю рудного тіла, 

іноді – між вмістом компонента й об’ємною масою руди.  

 У літературі наголошують на існуванні поля неоднозначності в разі вибору 

методу визначення середніх значень вмісту і здебільшого рекомендують використо-

вувати середньоарифметичний метод за порівняно рівномірного розподілу зруде-

ніння, невеликих коливань потужностей рудних тіл і наявності значної кількості 

проб.  

 Середньоарифметичний вміст у підрахунковому блоці, ділянці або в межах 

покладу обчислюють за формулою Сср = .
1

 iC
 , а коли наявні великі коливання по-

тужностей і вмістів та нерівномірний розподіл проб або розвідувальних виробок, се-

редній вміст доцільно визначати методом середньозваженого, де вміст зважують на 

один або декілька параметрів за формулами  

Сср = 
 i

ii

m

mC
 ;  Сср = 




11dm

dmC iii  ;  Сср = 



i

i

dm

dmC





11

111  ; Сср = 



ii

iii

dS

dSC
 ,  

де Сі – вміст компонента рядових проб, %; n – кількість проб, за якими обчислюють 

середній вміст; mі – потужність рядових проб (довжина секцій); м; di – об’ємна маса 

рядових проб, г/см
3
; ℓi – інтервали впливу рядових проб, м; Si – площа впливу рядо-

вих проб.  

 На практиці найчастіше використовують середньоарифметичний метод, коли 

особливо чітко виражена кореляція між потужністю рудних тіл і вмістом – серед-

ньозважене за потужністю.  
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 У низці родовищ кольорових і рідкісних металів у ході підрахунку середніх 

вмістів трапляють проби, які мають непропорційно високий вміст корисного компо-

нента. Наприклад, на деяких родовищах золота вміст по окремих пробах може коли-

ватися від міліграмів до кілограмів на одну тонну. В практиці такі проби з дуже ве-

ликим вмістом елемента називають неординарними, або ураганними. Загальнови-

знаних понять щодо проб, які потрібно вважати ураганними, і як їх враховувати в 

разі визначення середніх вмістів, немає. Залежно від геологічних умов ту ж саму 

пробу в одних умовах можна вважати нормальною, а в інших – ураганною.  

 Урахування ураганних проб нарівні з усіма іншими пробами в разі підрахунку 

запасів часто призводить до помітного завищення підрахованих запасів порівняно з 

фактичними. З іншого боку, вилучення з підрахунку цих проб спричиняє штучне за-

ниження запасів. З огляду на це в практиці підрахунку запасів розроблено низку 

прийомів і методів урахування ураганних проб: геологічних, аналітичних і емпірич-

них.  

 Геологічні методи обліку ураганних (неординарних) проб ґрунтуються на уяв-

лені, що в разі нерівномірного розподілу корисного компонента в рудному тілі поо-

динокі проби з надто високим вмістом є типовими і відповідають природі таких ро-

довищ. З огляду на це в разі врахування середніх вмістів компонентів ураганні про-

би рекомендують замінювати пробами з найвищим вмістом з рядових (ординарних). 

Різницю між запасами корисного компонента, обчислена з урахуванням ураганних 

проб і запасами, обчисленими з їхньою заміною, враховують окремо і розподіляють 

на всі запаси родовища.  

 Аналітичні методи обліку ураганних проб ґрунтуються головно на закономір-

ностях розподілу рядових проб або їхній частоті за класами вмістів корисного ком-

понента в пробах.  

 Емпіричні, або практичні, методи – це низка прийомів, вироблених у процесі 

практичних робіт. Усі вони ґрунтуються на заміні ураганних проб різними комбіна-

ціями рядових проб, наприклад, на заміні вмісту ураганної проби вмістом, обчисле-

ним за двома суміжними пробами, або вмістом, обчисленим за трьома пробами – 

ураганною і двома суміжними.  
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 З практичними рекомендаціями щодо врахування середнього вмісту за блоком 

можна познайомитися в працях І.Когана [21] і В.Борзунова [20].  

 У разі використання рекомендованих способів на практиці геологи часто вно-

сять у них свої корективи, а іноді застосовують власні методи виявлення й обме-

ження негативного впливу ураганних проб.  

    16.2. Методи підрахунку запасів  

 У геологічній літературі описано понад 20 способів підрахунку запасів. Біль-

шість із них відрізняються деталями, а, по суті, вони є різновидами одного й того ж 

методу, інші, формальні методи підрахунку, не використовують. На практиці сього-

дні застосовують винятково метод блоків і геологічних розрізів, які дають змогу пі-

драховувати запаси майже всіх видів мінеральної сировини.  

 Їхньою основою є принцип перетворення складних за формою тіл корисних 

копалин у прості рівновеликі за об’ємом і формою геометричні тіла, на які поши-

рюються підрахункові параметри, отримані за окремим розвідувальним перетином.  

 М е т о д   б л о к і в   є провідним методом підрахунку запасів рудних і неруд-

них корисних копалин, особливо коли площа родовища розвідана за неправильною 

геометричною сіткою, а також у разі підрахунку запасів малопотужних покладів. 

Тут площу рудного тіла поділяють на окремі ділянки-блоки і ніби перетворюють у 

ряд зімкнутих фігур, висота яких дорівнює середній потужності кожного блока (рис. 

48). Підрахунок виконують на проекціях рудних тіл на площині, паралельній до їх-

нього простягання або падіння. У разі крутих кутів падіння їх проектують на верти-

кальні площини, а в разі похилих – на горизонтальні. Для компенсації можливих пе-

рекручень їхніх площ використовують не справжні, а горизонтальні або вертикальні 

потужності.  

 Є три різновиди цього методу: середнього 

арифметичного, геологічних блоків і експлуата-

ційних блоків.  

 М е т о д   с е р е д н ь о г о   а р и ф м е т и 

ч н о г о   у чистому вигляді нині застосовують 

зрідка, частіше для попередньої оцінки запасів 

на початкових етапах розвідки за невеликої кіль-

 
Рис. 48.  Перетворення рудного ті-

ла у групу замкнутих рівновеликих 

фігур під час підрахунку запасів 

методом геологічних блоків 
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кості розвідувальних виробок.  

 У випадку підрахунку запасів цим методом рудне тіло розглядають як один 

підрахунковий блок зі сталою висотою, що дорівноє середній потужності тіла, і пе-

риметром, який відповідає зовнішньому контуру (рис. 49). Усі геологічні параметри 

(потужність, вміст та ін.) визначають як середнє арифметичне за даними всіх розві-

дувальних перетинів, які ввійшли в підрахунковий контур.  

 +М е т о д   г е о л о г і ч н 

и х   б л о к і в   відрізняється від 

середнього арифметичного тим, 

що на проекціях рудного тіла 

(вертикальній, горизонтальній 

або паралельній до нього похи-

лій) вирізняють за сукупністю 

геологічних ознак ряд самостій-

них підрахункових блоків, по 

яких роздільно виконують під-

рахунок запасів. Крім геологічних ознак, у разі їхнього виділення враховують сту-

пінь розвіданості кожного блока і гірничо-технологічні властивості корисних копа-

лин.  

 Графічна побудова зводиться до виділення й оконтурювання підрахункових 

блоків за ступенем вивченості і близькими значеннями головних геологічних пара-

метрів: потужності, вмісту корисного компонента, умов залягання тощо (рис. 50). 

Справжню складну форму рудного тіла в цьому випадку замінюють формою плос-

кого паралепіпеда, площа основи якого дорівнює площі блока, а висота – середній 

потужності рудного тіла. Запаси руди і корисних компонентів цим методом обчис-

люють за загальними формулами для кожного виділеного блока. Загальні запаси ру-

ди і корисних компонентів отримують підсумовуванням окремих блоків або діля-

нок.  

 
Рис. 49. Схема перетворення форми рудного тіла під 

час підрахунку запасів методом середнього арифмети-

чного: а – план; б – розріз по лінії А–Б; в –  проекція 

перетвореного тіла; 1 – ґрунтово-рослинний шар; 2 – 

вмісні породи; 3 – тіло корисної копалини; 4 – сверд-

ловини, які розкрили  (кружечка) і нерозкрили (кола) 

рудне тіло 
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 Обчислювальні операції в цьому разі поля-

гають у складанні формулярів визначення серед-

ніх потужностей і вмістів компонентів для кожно-

го підрахункового блока і зведеного формуляру 

підрахунку запасів руди і компонентів по блоках, 

для кожного сорту корисного компонента і кате-

горій запасів.  

 Практично це середньоарифметичні підра-

хунки, які виконують за даними розвідувальних 

виробок у разі будь-якого їхнього розташування 

незалежно від ступеня їхньої рівномірності і відс-

таней між ними. В цьому полягає простота і пере-

вага методу. Він найприйнятніший для рудних тіл 

простої будови з витриманими потужностями і рівномірним розподілом зруденіння. 

Цей метод також застосовують на родовищах складної будови у тих випадках, коли 

рудні тіла мають невелику потужність, що не дає змоги надійно визначити їхні пло-

щі в розвідувальних перерізах у разі використання методу геологічних розрізів.  

 М е т о д   е к с п л у а т а ц і й н и х   б л о к і в   є одним з найпоширеніших у 

разі підрахунку запасів жильних і малопотужних рудних тіл, розвіданих системами 

гірничих виробок, під експлуатаційними блоками в цьому випадку розуміють окремі 

ділянки рудних тіл, що оконтурені й опробовані штреками і повстаючими з чоти-

рьох, трьох або двох сторін (рис. 51).  

 
Рис. 51. Виділення експлуатаційних блоків по мусковітовій жилі: 1 – гірничі виробки та сек-

ційні валові проби на слюду; 2 – підрахунковий блок та його номер; 3 – контур мусковітової 

жили 

 Графічні побудови виконують на поздовжніх проекціях рудних тіл з підрахун-

ком запасів за формулами, що використовують у способі геологічних блоків.  

 
Рис. 50 Схема виділення геологі-

чних блоків за ступенем розвіда-

ності рудного тіла. 1 – канави; 2 – 

орти; 3 – законтурні свердлови-

ни; 4 – рудні свердловини; 5 – 

границі підрахункових блоків 
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 М е т о д   г е о л о г і ч н и х   р о з р і з і в   найчастіше застосовують для під-

рахунку запасів родовищ, рудні тіла яких мають надто мінливу морфологію і дуже 

нерівномірний розподіл зруденіння. Рудні тіла розбивають на ряд блоків, розташо-

ваних між поперечними лініями розвідувальної сітки, гірничі виробки якої дають 

змогу побудувати вертикальні або горизонтальні геологічні розрізи. Контури рудних 

тіл відбудовують на площинах геологічних розрізів, які одночасно є межами підра-

хункових блоків (рис. 52).  

 
Рис. 52. Підрахунок запасів методом вертикальних геологічних розрізів:  

1 – площа рудного тіла; 2 – гранітоїди; 3 – вапняки; цифри – номери розрізів. 

 Для підрахунку запасів визначають не площу рудного тіла і його потужність, 

як це роблять в інших методах підрахунку, а площі перерізів і відстані між ними. На 

рис. 53 показано схему блокуваання і підрахунку запасів методом паралельних гео-

логічних розрізів. Блоки центральної частини рудного тіла (А+В) обмежені двома 

січними площинами, і їхній об’єм визначають за формулою призми:  

  
Рис. 53. Схема підрахунку запасів методом 

паралельних розрізів 

Рис. 54. Схема підрахунку запасів методом 

непаралельних розрізів за А. Прокоф’євим  

 

VA = 
2

21 SS 
 · ℓ2;   VB = 

2

32 SS 
 · ℓ3, 
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де V – об’єми блоків; S1 і S2 – відповідно. площі перерізів блока, підраховані плані-

метром або палеткою; ℓ2, ℓ3 – відстань між перерізами, що збігається з довжинами 

блока. 

 Якщо площі паралельних перерізів, які обмежують блок, відрізняються більше 

ніж на 40 %, то об’єм блока визначають формулою зрізаної піраміди  

V = 
3

2121 SSSS 
 ℓ2. 

Для крайніх блоків (С, Д), які спираються тільки на один переріз, об’єм блока зале-

жно від характеру виклинювання рудного тіла обчислюють за формулою клину (для 

рудних тіл, що виклинюються по лінії)  

V = 
2

S
 , 

де ℓ – відстань від площини перерізу до точки або лінії виклинювання тіла корисної 

копалини. Для рудних тіл, що виклинюють ніби в точці, об’єм визначають за фор-

мулою  

V = 
3

S
 . 

Площі перерізів блоків вимірюють у метрах квадратних, відстань між розвідуваль-

ними лініями – у метрах, об’єм тіла – у метрах кубічних.  

 Якщо підрахунковий блок обмежений двома перерізами, то середній вміст ко-

рисного компонента визначають спочатку для кожного перерізу, а потім за даними 

двох розрізів з’ясовують середній вміст по блоку способом середнього арифметич-

ного  чи середньозваженого. Отримані дані вводять у загальну формулу підрахунку 

запасів.  

 Наведені формули для визначення об’ємів рудних тіл застосовують у випад-

ках, коли лінії геологічних розрізів більш-менш паралельні одна до одної. Якщо ця 

умова порушена і лінії розвідувальних виробок (розрізів) не паралельні, що часто 

відбувається в разі зміни простягання рудних тіл, то підрахунок об’єму блоків вико-

нують за формулами, які запропонував А. Прокофьєв [35].  

 На плані блок між непаралельними розвідувальними лініями І–І і ІІ–ІІ (рис. 

54) розділений допоміжною лінією СС1 на дві частини за принципом найближчого 

району. Знаючи площі перерізів S1 і S2 відповідних розрізів І–І і ІІ–ІІ а також площі 

частин блока S1'і S2' , визначають об’єми кожної частини блока:  
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V1 = 
1

11 '



SS 
   V2 = 

2

22 '



SS 
 , 

де ℓ1 i ℓ2 – довжина розвідувальних ліній І–І і ІІ–ІІ; S1 i S2 – відповідно, площі перері-

зу рудного тіла по лінії І–І і ІІ–ІІ; S1' i S2' – відповідно, площі впливу розвідувальних 

ліній.  

Загальний об’єм блока V = V1 + V2 = 
1

11 '



SS 
 + 

2

22 '



SS 
 .  

 Перевагою цього методу є врахування впливу розширення або звуження площі 

рудного тіла в плані між розрізами. Це приводить до зростання достовірності підра-

хунку запасів розсипів, а також рудних тіл, що залягають горизонтально і вертика-

льно.  

 Однак використання цього методу для похилих рудних тіл призводить до сут-

тєвих помилок, що пов’язано зі змінами площ рудних тіл з глибиною. Залежно від 

того, під яким кутом і куди падає рудне тіло – у бік сходження або розходження не-

паралельних розрізів – простежуватиметься зменшення або збільшення підрахунко-

вих площ S1' і S2'. Тому в разі падіння рудних тіл, розташованих між непаралельними 

перерізами, використовують метод, запропонований Ю. Колмогоровим. Суть цього 

методу в поділі блока, що розміщений між непаралельними перерізами, на два підб-

локи V1 і V2 (рис. 55).  

     Об’єм першого підблока – призми між парале-

льними перерізами – визначають за формулою  

V1 = 
2

'21 SS 
·   ;   S2' = S2 

2

2 '




 ; 

де ℓ1 і ℓ2' – проекції рудного тіла на поверхню за 

перерізами S2 і S2'. Переріз S2' паралельний до S1.  

Об’єм другого підблока – клину: V2 = 
2

1
 S2h,  

де h – перпендикуляр з крайньої точки розрізу S2' 

на лінію перерізу S2.  

Середні показники об’ємної маси і вмісту визна-

чають за перерізами, на які спираються блоки, а 

за ними – середні для блока.  

 Важливою позитивною особливістю методу геологічних розрізів є те, що він 

дає змогу чітко відображати геологічні особливості родовища, зокрема, такі як мор-

фологія рудних тіл,  розподіл у них окремих природних типів і сортів руд, особли-

 
Рис. 55. Схема підрахунку запасів 

методом непаралельних розрізів за 

Ю. Колмогоровим. 
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вості зміни рудної мінералізації за падінням, простяганням і потужністю, наявність 

чергування рудних і нерудних прошарків.  

 Недолік методу такий: у разі визначення об’єму блока не беруть до уваги кон-

тури тіла і результати їхнього пробовідбирання між перерізами. Об’єм блока між 

двома перерізами прирівнюють до об’ємів призми або циліндра з площею основи, 

дорівнює середньоарифметичному з площ перерізів. Передбачають, що площі пере-

різів змінюються від одного перерізу до іншого по прямій зі збереженням незмінно-

сті перерізу. Тому в разі порівняно великих відстаней між перерізами і складною пі-

слярудною тектонікою застосування цього методу не рекомендоване, що є основною 

причиною його невикористання для підрахунку запасів на тектонічно складних ву-

гільних родовищах.  

 У випадку складної форми рудних тіл у плані й вертикальному розрізі Е. Пог-

ребицький рекомендує підраховувати запаси за методом геологічних блоків з вико-

ристанням площі перерізів для визначення середньої потужності тіла за формулою  

      mcp = 


S
 ,  

де ℓ – ширина рудного тіла по лінії перерізу S.  

16.3. Поправкові коефіцієнти в разі підрахунку запасів 

 Для підрахунку запасів на низці родовищ, особливо на розсипищах благород-

них металів, використовують різноманітні поправкові коефіцієнти, які помітно 

впливають на кількісну характеристику загальних запасів. Усіх їх можна розділити 

на дві групи, враховуючи: а) особливості геологічної будови родовища; б) низьку 

якість геологорозвідувальних робіт. Їхнє введення в підрахунки запасів найчастіше 

свідчить про недостатню надійність вихідних даних і ненадійне обґрунтування запа-

сів.   

 П о п р а в к о в і   к о е ф і ц і є н т и,   щ о   в р а х о в у ю т ь    о с о б л и в о с 

т і   г е о л о г і ч н о ї   б у д о в и   р о д о в и щ а.  

 До цієї групи належать поправкові коефіцієнти на рудоносність, валунність, 

кам’янистість, закарстованість, льодистість і безрудні дайки. Усі вони менше оди-

ниці й враховують необхідні зміни запасів руди через наявністьув рудному тілі не-

рудних ділянок, представлених різноманітними утвореннями, які потрібно вилучити 

з загального об’єму корисних компонентів підрахункового контуру. Використання 
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поправкових коефіцієнтів виправдане тільки тоді, коли можливий селективний від-

бір безрудних інтервалів або залишення їх у цілих блоках під час експлуатаційних 

робіт чи відсортування перед збагачувальним процесом.  

 К о е ф і ц і є н т   р у д о н о с н о с т і   використовують найчастіше в разі під-

рахунку запасів складних за будовою рудних тіл, особливо коли в них спостерігають 

безладні чергування рудних і нерудних ділянок. Його визначення і характеристика 

наведені в розділі 9.  

 Оскільки під час стадії розвідки не завжди вдається оконтурити безрудні діля-

нки, то доводиться визначати їх статистично, уводячи коефіцієнти рудоносності, під 

якими розуміють відношення кількості руди до всього об’єму гірської маси, у якій 

міститься руда:  

Кр = 
n

P
 , 

де Р – кількість руди, т; n – кількість гірської маси, т.  

Як уже зазначено, коефіцієнт рудоносності може бути лінійним, площинним 

або об’ємним. Визначення площинного та об’ємного потребує великих, не завжди 

обґрунтованих обсягів розвідувальних робіт, тому в практиці зазвичай використо-

вують лінійний коефіцієнт, тобто відношення рудних інтервалів до безрудних, ви-

значених за окремими перерізами, блоками і родовищем.  

  Лінійний коефіцієнт рудоносності для окремої виробки обчислюються за фо-

рмулою  

Кр.в = 
L

mв  , 

де m – потужність окремих рудних інтервалів, м; L – потужність перерізу, ширина 

або довжина рудної зони, м. Лінійний коефіцієнт рудоносності по блоку (Кр.б) ви-

значають зі співвідношення суми всіх рудних інтервалів по всіх виробках до суми 

всіх потужностей (розміри по ширині чи падінню) рудної зони, що перерізані виро-

бками:  

Кр.б. = 
nLLL

m

...21 

  , 

де L1, L2 і Ln – потужності (розміри по ширині або падінню рудовмісної зони), м.  
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 К о е ф і ц і є н т   в а л у н и с т о с т і,   а б о   к а м ‘ я н и с т о с т і, застосо-

вують зазвичай для підрахунку запасів розсипних родовищ і обчислюють за форму-

лою  

Кк =  
o

кo

V

VV 
, 

де Vo – загальний об’єм проби, м
3
; Vк – об’єм валунів або каміння в пробі, м

3
.  

Для визначення цього коефіцієнта відбирають великі валові проби з шурфів, з яких 

надалі відбирають валуни і брили, та вимірюють об’єми як проби, так і вилучених 

валунів. З урахуванням визначеного коефіцієнта середній вміст корисного компоне-

нтав надрах визначаються за формулою  

Ссер = Кк  Сn , 

де Ссер – середній вміст корисного компонента в надрах; Кк – коефіцієнт валунистос-

ті або кам’янистості; Сn – середній вміст корисного компонента в пухкому залишку 

проби за результатами промивання, проведеного після вилучення валунів і брил.  

 К о е ф і ц і є н т   р о з п у ш у в а н н я   застосовують на розсипних родови-

щах, коли фактичний вміст корисного компонента визначають для розпушеної про-

би певного об’єму (наприклад, 1 м
3
), витягнутої з гірничої виробки, а для підрахунку 

запасів треба знайти його значення в об’ємах щільної маси.  

 Коефіцієнт розпушування, зазвичай, для таких порід дорівнює 1,2–1,4, а для 

мерзлих – 1,6–1,7. Його обчислюють за формулою  

Кроз = 
ц

n

V

V
 , 

де Vn – об’єм розпушеної і промитої породи, м
3
; Vц – об’єм тієї ж породи в цілому 

блоці, м
3
.  

Визначений коефіцієнт враховують для з’ясування середнього вмісту корис-

ного компонента в щільній масі (у надрах):  

Сц = Кроз۰Сроз 

де Сц, Сроз – відповідно, вмісти корисного компонента в непорушеному блоці і роз-

пушеній масі.  

 К о е ф і ц і є н т   з а к а р с т о в а н о с т і   застосовують у ході підрахунку 

запасів закарстованих родовищ вапняків, бокситів тощо, коли необхідно вилучити з 

підрахункового контуру об’єми карстових порожнин. Оскільки виявити всі карстові 
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утворення в процесі розвідувальних робіт за будь-якої щільності розвідувальної сіт-

ки практично неможливо, то для їхнього врахування використовують коефіцієнт за-

карстованості, який визначають статистично лінійним способом, як і коефіцієнт ру-

доносності. Його обчислюють за формулою  

Ккарст = 


 

o

кo

m

mm
 , 

де Σmo – сумарна потужність продуктивної товщі по всіх виробках у межах підраху-

нкового контуру (включаючи і потужність закарстованих порожнин); Σmк – сумарна 

потужність закарстованих порожнин по всіх виробках у межах підрахункового бло-

ка.  

 К о е ф і ц і є н т   н а   б е з р у д н і   д а й к и   використовують у випадках, 

коли дайки, які є в рудних покладах, можливо і доцільно вилучити з товарної руди в 

разі видобування руди або первинної рудорозборки.  

 Цей коефіцієнт визначають і враховують так само, як і коефіцієнт рудоноснос-

ті й закарстованості за формулою  

К = 


 

o

qo

m

mm
 , 

де К – коефіцієнт безрудних дайок; Σmo – сумарна потужність рудних і нерудних ін-

тервалів по всіх виробках у межах підрахункового блока; Σmq – сумарна потужність 

безрудних дайок по всіх виробках у межах підрахункового блока.  

 У р а х у в а н н я   д е ф е к т і в   р о з в і д у в а л ь н и х   р о б і т   і   в и п р о 

б о в у в а н н я. Використання цих поправкових коефіцієнтів завжди небажане і сві-

дчить про недоліки в процесі розвідувальних робіт. Їхнє введення застосовують для 

уточнення потужності, вмісту корисного компонента, об’ємної маси руди.  

 П о п р а в к о в и й   к о е ф і ц і є н т   д л я   п о т у ж н о с т і   корисної копа-

лини застосовують для визначення справжньої потужності рудних тіл, розкритих 

буровими свердловинами. Практика засвідчила можливість заниження потужності 

через неповний вихід керна, а інколи і пропусків малопотужних рудних тіл. 

Натомість іноді простежується завищення потужностей, що пов’язане з суттєвими 

викривленнями свердловин у тілі рудного покладу, особливо в разі їхнього глибоко-

го залягання.  
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 Для визначення цього коефіцієнта необхідна проходка контрольних гірничих 

виробок, сполучених з раніше пройденими свердловинами. У деяких випадках поп-

равковий коефіцієнт обчислюють за даними каротажу. Проходка контрольних виро-

бок дає змогу виявити не тільки викривлення потужностей під час буріння, а й вміс-

ту корисних компонентів.  

 Оскільки визначення поправкових коефіцієнтів ґрунтується на результатах 

проходки гірничих виробок, то виробки потрібно розташовувати вздовж осей конт-

рольних свердловин і проходити в контурах балансових запасів. Їхня кількість зале-

жить від загальної кількості пробурених свердловин, рівномірно розташованих по 

всій розвідуваній площі. Не рекомендоване безсистемне вибіркове розташування 

виробок по площі.  

 П о п р а в к о в и й   к о е ф і ц і є н т    н а    в м і с т    к о р и с н о г о   к о м п 

о н е н т а   застосовують для з’ясування реального вмісту корисного компонента в 

пробах, відібраних з керна свердловин. Його введення зумовлене вибірковим сти-

ранням керна руд під час колонкового буріння, що в разі його опробування призво-

дить до заниження або завищення вмісту корисного компонента. Вибіркове стиран-

ня керна через наявність крихких мінералів, як зазначено вище, визначають по кон-

трольних виробках, які закладають на місці пройдених свердловин, що рівномірно 

розташовані по всій площі родовища і розкрили рудні тіла на всю їхню потужність. 

Інтервали випробовування гірничих виробок повинні збігатися з інтервалами випро-

бовування свердловин, а саме відбір проб звичайно є валовим, з обробкою всього 

матеріалу, без скорочення.  

 Кількість контрольних виробок залежить від складності будови родовища, мі-

нливості зруденіння і відхилення часткових значень поправкових коефіцієнтів (за 

окремими виробками) від його середнього значення. Найчастіше це 10–15 контро-

льних виробок, а в разі широкого коливання поправковихкоефіцієнтів щодо серед-

нього значення їх може бути більше.  

 Поправковийоефіцієнт (середній для родовища або середній для типу руд) ви-

значають за формулою  

Кс = 



р

к

С

C
 , 
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де Кс – поправковий коефіцієнт на вміст, який визначають за даними буріння; ΣСк – 

сума вмістів корисного компонента за контрольними пробами з гірничих виробок; 

ΣСр – сума вмістів корисного компонента за керновими пробами, які сполучені з ко-

нтрольними пробами з гірничих виробок.  

Поправкові коефіцієнти використовують загалом для підрахункового блока.  

 П о п р а в к о в и й   к о е ф і ц і є н т   н а   в и б і р к о в е   в и к р и ш у в а н н 

я   в   р а з і   б о р о з н е в о г о   в і д б о р у    п р о б. Крихкі мінерали, викришую-

чись під час буріння, переходять у шлам, що збіднює керн корисними компонента-

ми. У разі борозневого відбору проб, навпаки, завдяки викришуванню рудних міне-

ралів простежується збагачування проби. Наприклад, за даними І. Когана, на Тирні-

аузькому скарновому родовищі вольфрамо-молібденових руд зафіксовано завищен-

ня вмісту молібдену в ході борозневого випробовування в середньому на 25 %.  

  У таких випадках відбір борозневих проб контрольовантй задирковим або ва-

ловим способами. Об’єм і вміст контрольного випробовування, а також визначення 

поправкових коефіцієнтів виконують так само, як і контроль даних буріння.  

 П о п р а в к о в и й   к о е ф і ц і є н т   н а    с и с т е м а т и ч н у   п о х и б к у   

х і м і ч н о г о   а н а л і з у   визначають на підставі результатів зовнішнього конт-

ролю роботи основної лабораторії. На зовнішний контроль скеровують від 3 до 5–10 

% дублікатів основних проб, однак не менше 30 проб. У цьому разі необхідно, щоб 

ці проби рівномірно відображали весь обсяг різних типів і сортів корисної копалини.  

 Якщо зовнішній контроль визначає наявність систематичної похибки і похиб-

ка підтверджена арбітражною лабораторією, то тоді розраховують поправковий ко-

ефіцієнт за формулою  

Кк.о = 



о

к

С

С
 , 

де Кк.о – поправковий коефіцієнт до даних хімічних аналізів основної лабораторії; 

ΣСк – сума вмістів корисного компонента за контрольними пробами; ΣСо – сума вмі-

стів корисного компонента за основними пробами.  

Застосування поправкових коефіцієнтів за даними хімічних аналізів украй не-

бажане. Тому вже на перших етапах проведення аналізів необхідно виявляти й усу-

вати дефекти роботи основної лабораторії. 
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 Як бачимо, підрахунок запасів корисних копалин – дуже відповідальна і твор-

ча робота, у якій необхідно враховувати багато геолого-геохімічних і гірничо-

технічних чинників, що впливають на його точність і якість, отже, на ефективність і 

рентабельність експлуатації родовищ мінеральної сировини.  

Питання для самоконтролю 

1. Перелічити і стисло схарактеризувати вихідні дані, необхідні для підрахунку 

запасів.  

2. Навести загальні формули підрахунку запасів твердих корисних копалин, ро-

зрахованих у різних одиницях вимірювання.  

3. Що таке підрахунковий блок і за якими ознаками його вирізняють?  

4. Для чого блокують запаси і в чому полягають вимоги геологічної і тектоніч-

ної однорідності блоків?  

5. Від чого залежать оптимальні розміри підрахункових блоків?  

6. Як вимірюють площі підрахункових блоків?  

7. Як визначають потужності продуктивних покладів або зон за розвідувальни-

ми гірничими виробками і свердловинами?  

8. Як розраховують середні значення потужності рудних тіл у підрахунковому 

блоці?  

9. Як визначають об’ємні маси корисних копалин і обчислюють їхні середні 

значення? У чому полягає суть поправки на вологість і як її вводять у середнє 

значення об’ємної маси?  

10. Як визначають середні вмісти корисних компонентів за розвідувальними пе-

рерізами і підрахунковим блоком? Одиниці вимірювання корисного компоне-

нта на різних родовищах корисних копалин.  

11. Що таке “ураганна” проба і способи її врахування в разі оцінювання середніх 

вмістів корисних компонентів?  

12. Перелічити і стисло схарактеризувати головні методи підрахунку запасів.  

13. Навести порівняльну характеристику способів підрахунку запасів геологіч-

ними розрізами і блоками, розкрити умови їхнього застосування.  

14. Особливості й умови підрахунку запасів методами паралельних і непаралель-

них геологічних розрізів.  
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15. Перелічити поправкові коефіцієнти, які пов’язані з недоліками геологорозві-

дувальних даних, і схарактеризувати умови їхнього застосування.  

16. Перелічити поправкові коефіцієнти, які пов’язані з низькою якістю геолого-

розвідувальних робит. Схарактеризувати умови їхнього застосування.  

17. У чому полягає принципова різниця двох груп поправкових коефіцієнтів до 

підрахунку запасів?  

 

Розділ 17. Аналіз природи і характеру помилок у ході 

розвідувальних робіт  

 Практика засвідчила, що прогнозні моделі родовищ, побудовані за результа-

тами розвідки, звичайно більш-менш відрізняються від реальних геологічних 

об’єктів, які виявлені в процесі експлуатації родовища. Ці розходження, що харак-

теризують похибки розвідки, пов’язані зі складністю геологічної будови розвідува-

них родовищ. Вони ще більше зростають завдяки помилкам, що їх допускають гео-

логічні служби в процесі геологорозвідувальних робіт. Наприклад, для одного й то-

го ж родовища за тими самими даними можна побудувати декілька варіантів про-

гнозної моделі. Головні труднощі в цьому випадку полягають в тому, що й досі ще 

не з’ясовано, за якими ж параметрами потрібно порівнювати прогнозну модель з 

еталоном (за об’ємом, формою, структурою рудних тіл, фізичними властивостями 

руд тощо) і як оцінити точність розвідки, якщо за одним показником модель збіга-

ється з еталоном, а за іншим – відрізняється, інколи дуже помітно. Уважають, що 

найнадійнішим еталоном для визначення помилок розвідки є дані експлуатації ро-

довища, хоча неодноразово звертали увагу на те, що матеріали експлуатаційних ро-

біт не гарантують вірогідності таких показників, як форма й об’єми рудних тіл, їхні 

взаємовідношення зі структурними елементами родовища. Саме в ході експлуатації 

виникають втрати і зубожіння (збіднення) руд, що унеможливлює точне визначення 

їхніх природних типів і сортів, спотворює якісну характеристику корисної копали-

ни. Все це утруднює оцінку точності розвідки і плтребує ретельного і всебічного 

аналізу в разі зіставлення експлуатаційних даних з результатами розвідки.  

 З’ясовано, що в разі визначення точності розвідки необхідно враховувати 

окремі геологопромислові параметри родовищ, де розміри їхніх запасів є одним із 

найважливіших показників.  
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 Тобто вірогідність розвідки вважають доведеною, якщо всі параметричні ха-

рактеристики рудних тіл, блоків, що мають практичне значення, визначені з заданою 

точністю.  

 Аналіз численних результатів розвідувальних робіт, виконаний Державною 

комісією з запасів колишнього Радянського Союзу, дали змогу виявити найхаракте-

рніші помилки й упущення, які трапляються в ході розвідки. Це, по-перше, неточне 

оконтурювання родовищ, помилки у визначенні морфології рудних тіл і їхньої будо-

ви, ненадійне визначення меж зон окиснення, відбір непоказових проб і недоліки те-

хнологічного вивчення, невідповідність систем розвідки типові родовищ та ін. Од-

нак найгрубіші похибки пов’язані з формальними прийомами узгодження розвіду-

вальних даних з неправильними уявленнями про рудоконтроль, генезис, структуру і 

мінливість параметрів родовищ. Зазвичай це зумовлено недостатньою кваліфікацією 

геологічного персоналу та недбальством у веденні геологічної документації розвіду-

вальних точок, які дають різну за обсягом інформацію, що також впливає на її пов-

ноту і точність різних параметрів. Наприклад, обсяг отриманої інформації по канаві, 

що перетинає рудне тіло, значно відрізняється від обсягу інформації, отриманої в 

разі документації рудного штрека.  

 Усе це дало змогу виділити два типи характерних помилок розвідки: помилки 

спостереження (так звані технічні помилки) і їхнє узагальнення (геологічні помил-

ки). Нижче наведено інформацію про природу і характер найчастіших помилок, за-

позичених з праць Е. Погребицького, В. Тернового, І. Когана і, частково, В. Борзу-

нова.  

17.1. Технічні помилки  

 Технічні помилки пов’язані з недостатньою точністю визначення геологічних 

параметрів. Вони залежать від методу розвідки, способу і якості спостережень, ви-

користаної апаратури і можуть мати систематичний та випадковий характер і, як 

уже зазначено, дуже часто зумовлені кваліфікацією геологічного персоналу.  

 Найчастіше це помилки у визначенні об’ємної маси, площі рудних тіл, вимі-

рювання потужностей корисних копалин і з’ясування вмістів корисних компонентів.  

 Найнадійніші спостереження пов’язані з гірничими виробками і відслонення-

ми. Якщо рудне тіло чітко відрізняється від вмісних порід, то його потужність мож-
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на виміряти з точністю до 1 см, і можливі помилки не перевищують 2–3 %. Елемен-

ти залягання в таких випадках можна заміряти з точністю до 1–5
о
. Якщо рудне тіло 

без чітких меж і має поступові переходи у вмісні породи, то значення похибок і їхня 

частота зростають, а точність даних залежить від довжини секційних проб помилок 

у визначенні вмістів корисних компонентів.  

 Помилки у визначенні об’ємної маси, зазвичай, виникають унаслідок неточно-

го вимірювання об’ємів простору, з якого відібрано пробу для визначення об’ємної 

маси і вологості. Неточність у нанесені на підрахункові плани контурних ліній і 

опорних точок також призводить до суттєвих помилок у разі визначення площ руд-

них тіл.  

 Під час аналізування результатів документації гірничих виробок плтрібно 

пам’ятати, що вони можуть бути непоказовими для всього рудного тіла або підраху-

нкового блока.  

 Надійність геологічної інформації за даними буріння значно менша, ніж за 

гірничими виробками, а буріння як спосіб розвідки щодо надійності поступається 

гірничим виробкам, хоча й уважають, що колонкове буріння в разі виходу керна 

близько 100 % дає надійні результати. Однак треба враховувати, що 100 % вихід ке-

рна буває не завжди, оскільки гірські породи й корисні копалини, залежно від їхніх 

фізико-механічних властивостей, можуть у процесі буріння зазнавати перетирання і 

розмиванняя, перетворюючись у муть і шлам.  

 Залежно від характеру порід вихід керна коливається в широких межах (від 0 

до 100 %), тому малопотужні прошарки порід і рудні тіла, навіть у разі задовільного 

середнього виходу керна, можуть бути пропущені внаслідок їхнього повного руйну-

вання або представлені з суттєво меншими потужностями. Втрата керна також 

впливає на надійність фіксування глибин залягання контактів рудних тіл і безрудних 

прошарків. За наявності вибіркового стирання керна зовсім нема або суттєво перек-

ручена інформація про склад, структурно-текстурні характеристики руд і порід, їхні 

взаємовідношення. Чим сильніший процес вибіркового стирання і чим більше про-

шарків у розрізі досліджуваної товщі, тим менше надійні дані колонкового буріння 

навіть у разі високого виходу керна.  
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 Окрім того, у випадку сильних викривлень свердловин з глибиною відбуваєть-

ся зміна первісних зенітних і азимутальних показників свердловин, що негативно 

впливає на точність визначення їхнього положення в просторі і, відповідно, перек-

ручує справжнє місцезнаходження рудних тіл і може суттєво змінити уявлення про 

структуру родовища (рис. 56).  

 Звичайно технічні помилки розвідки 

за даними буріння значно більші, ніж за гір-

ничими виробками і часто є систематични-

ми, що пов’язано  передусім з вибірковим 

стиранням керна. Оцінити їхні значення без 

порівняння з контрольними даними, отри-

маними за тими самими точками в гірничих 

виробках, неможливо.  

 До технічних можна зачислити також 

помилки, які виникають у первинній доку-

ментації розвідувальних даних. Найпошире-

нішими помилками геологічної документа-

ції є: такі: неправильне визначення порід і 

їхніх елементів залягання, неточне виявлен-

ня контактів між різними породами, пропус-

ки важливих текстурних і структурних ознак порід, характерних мінералів, провід-

них органічних залишків, вторинних змін порід, властивих тектонічним зонам ознак 

(площин ковзання, штриховки, зон дроблення, зминання, брекчіювання, мілонітиза-

ції порід тощо).  

  Помилки документації мають, здебільшого, якісний характер. Якщо їх своє-

часно не виявити, то можливі великі похибки в інтерпретації даних.  

 Зокрема, у ході розвідування Гайського мідноколчеданового родовища (Урал) 

часто площини падіння порід приймали за площини сланцюватості і крутоспадні 

рудні тіла були визначені як пологі, що залягали один над одним на різних горизон-

тах.  

 
Рис. 56. Зміщення контактів рудного ті-

ла внаслідок допущення помилок у ви-

значенні розташування бурової свердло-

вини на Микитівському родовищі. Роз-

різ: 1 – рудний інтервал за даними екс-

плуатації; 2 – рудний 

 контур по розвідувальній свердловині; 3 

– рудний контур; 4 – положення сверд-

ловини і рудного інтервалу: І-І – за да-

ними детальної розвідки; ІІ-ІІ – фактич-

не положення цієї ж  свердловини, по-

будоване з урахуванням підсічення її 

ортом. 
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 Подібну помилку допустили й під час розвідування Аванського родовища 

кам’яної солі у Вірменії, де крутоспадні, майже вертикальні тіла солі визначені як 

горизонтальні (рис. 57).  

 
Рис. 57. Схема ув’язки пластів кам’яної солі по Аванському родовищу:  

а – за даними детальної розвідки; б – за даними експлуатаційних гірничих виробок; 1 – чет-

вертинні відклади; 2 – покривні базальти; 3 – гіпсоносні глини; 4 – соленосні глини; 5 – 

кам’яна сіль 

 Обидва приклади свідчать про надто грубі помилки в документації, яку підга-

няли, незважаючи на численні суперечності даних, під прийняті уявлення про стру-

ктуру родовищ.  

 Характерно, що в повторній документації кваліфіковані спеціалісти неповно 

освітлені або неправильно виявлені особливості будови геологічних розрізів визна-

чали з необхідною повнотою і точністю.  

17.2. Геологічні помилки узагальнення розвідувальних даних 

 Геологічні помилки узагальнення, які ще називають помилками аналогій, або 

помилками прогнозу, зазвичай пов’язані з неправильними уявленнями про характер 

рудоконтролювальних структур родовища, його генезис і мінливість. У цьому разі 

виникають два головні види помилок: 1) помилки через недостатню показовість пе-

рвинних геологічних даних; 2) помилки інтерпретації та екстраполяції розвідуваль-

них даних.  

 Джерелом і ступенем показовості геологічної інформації є розвідувальні дані, 

бажано з матеріалами геофізичних досліджень, що дає змогу обґрутованіше інтер-

полювати дані між окремими точками спостережень. Інші показники особливостей 

будови родовища інколи запозичають за аналогією з будовою родовищ подібних ге-
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ологопромислових типів. На цих матеріалах, з урахуванням конкретних даних родо-

вища, можна більш-менш обґрунтовано виконувати прогнозну оцінку його будови і 

виявити характер рудоконтролювальних елементів. Тобто оцінка перспективності 

родовища і своєрідності його будови, особливо форм і просторового розташування 

тіл в конкретних геологічних структурах в багатьох випадках грунтується на грамо-

тній оцінці розвідувальних даних і неформальному підході до використання матері-

алів аналогій з подібних геолого-промислових типів.  

 Подібні узагальнення для побудови прогнозної структурної моделі родовища 

охоплюють аналіз даних за окремими розвідувальними точками, узагальнення даних 

по двох або низці точок у розрізі з подальшим узагальненням самих розрізів. Такий 

аналіз рекомендують виконувати як на площі родовищ, так і для окремих рудних 

тіл, ретельно застосовуючи дані розвідки. Первинні матеріали потрібно використо-

вувати без необґрунтованих змін, виправлень і особливо без їхньої “підгонки” під 

уявлення про аналізований об’єкт, як це інколи буває на практиці.  

 Наприклад, на Гайському мідноколчедановому родовищі в ході його розвідки 

вважали, що рудні тіла залягають полого, згідно з вмісними породами у вигляді пла-

стоподібних тіл, розташованих один над одним у різних горизонтах вулканічної то-

вщі. З огляду на таке уявлення розвідку родовища проводили вертикальними сверд-

ловинами, а рудні тіла ув’язували формально, без урахування деталей розвідки про 

існування крутих кутів падіння. На підставі таких даних підраховано запаси і запро-

ектовано розриття й відпрацювання родовища.  

 Подальше проведення гірничих робіт засвідчило, що просторове розташуван-

ня рудних тіл контрольоване не окремими горизонтами вулканічної товщі, а доруд-

ними тектонічними порушеннями: рудні тіла мають круте падіння, а не пологе, і 

прийнята система розвідки вертикальними свердловинами не відповідає геологіч-

ним особливостям рудного поля. Таке корінне розходження будови прогнозної мо-

делі родовища з даними гірничих робіт призвело до його дорозвідки, перерахунку 

запасів і зміни проектних рішень з його експлуатації. Хоча розмір запасів загалом 

мало змінився, однак по вертикалі і площі родовища вони були суттєво перерозпо-

ділені.  
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 Іншим яскравим прикладом помилок прогнозування може слугувати Хайдар-

канське ртутне родовище в Киргизстані, де розвідані запаси виявилися на дві трети-

ни більшими від запасів за даними експлуатації. Помилки розвідки були пов’язані з 

неправильним уявленням про характер рудоконтролювальних елементів і, відповід-

но, морфогенезис зруденіння. Уважали, що розташування рудних тіл у вигляді не-

правильної форми гнізд, штокверків і окремих прожилків контрольоване сланцевим 

екраном і контурами зон дроблення вмісних порід – здебільшого, областями поши-

рення джаспероїдів.  

 Таке уявлення призвело до висновків про пластоподібний характер рудних по-

кладів, які залягають згідно з товщею вмісних порід і сформувалися в процесі скла-

дчастих дислокацій. Це припущення обґрунтувало і висновок про пов’язаність інте-

нсивного зруденіння зі склепінними частинами антиклінальних складок. Відповідно, 

для цих уявлень застосували систему бурової розвідки за профілями, які перпенди-

кулярні до шарнірів складок (рис. 58). Запаси підраховували на масу рудовмісного 

горизонту, за який приймали горизонт джаспероїдів. 

 

 Матеріали експлуатації засвідчили, що 

утворення рудовмісних брекчій зумовлене роз-

ривними порушеннями, а не складчастими стру-

ктурами. На площах родовища, де розривні еле-

менти траплялися найчастіше, а це розвідані й 

відпрацьовані першочергові ділянки, окремі ру-

дні тіла зливалися, формуючи в межах рудовмі-

сного горизонту пластоподібний поклад, розві-

дані запаси якого загалом збігаються з даними 

експлуатації.  

 Однак на нових ділянках, де були інші 

умови і розривні порушення розташовані значно 

рідкісніше, зруденіння представлене відокремленими гніздоподібними тілами серед 

практично безрудних порід продуктивного горизонту (рис. 59). Прийнята система 

розвідки, яка була орієнтована на суцільне пластоподібне тіло, у цьому випадку не 

відповідала структурі родовища, і запаси виявились суттєво завищеними, бо підра-

 
Рис. 58, Геологічний розріз, 

побудований за даними бурової 

розвідки ділянки 1 

Хайдарканського родовища ртуті:  

1 – перешаровування сланців та пі-

сковиків; 2 – шаруваті вапняки; 3 – 

джаспероїди; 4 – масивні вапняки; 

5 – розривні порушення; 6 – сверд-

ловини; 7 – контур балансових руд 
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ховували їх укрупненними блоками. У цьому разі високі вмісти корисного компоне-

нта по окремих свердловинах поширювали на безрудні або некондиційні ділянки 

блоків.  

 Розходження між прогнозною моделлю 

розвідки і справжньою за даними експлуатації 

показані на рис. 58, 59. Як і в попередніх прик-

ладах, тут теж допущені помилки у визначені 

справжніх рудоконтролювальних елементів, що, 

відповідно, призвело до неправильної побудови 

структури самого родовища і реалізації системи 

його розвідки.  

 Помилки геологічного прогнозу інколи 

настільки великі, що можуть докорінно змінити 

уявлення про родовище і його промислову цін-

ність. У випадках помилкового геологічного 

прогнозу побудована модель родовища за похи-

бками кількісно і якісно може суттєво перевищувати всі інші види помилок, які під 

час розвідування родовищ взаємопов’язані. Кількісно такі помилки можна оцінити 

тільки після розкриття і відробки родовища. Тому основними шляхами виявлення 

помилок геологічного прогнозу є детальний геолого-структурний аналіз на підставі 

вихідних розвідувальних даних по площі досліджуваного об’єкта. Його надійність, 

зазвичай, змінюється від однієї стадії розвідки до іншої завдяки підвищенню вимог 

до достовірності і повноти прогнозу. Тому проект кожної наступної стадії розвідки 

будують так, щоб перевірити, уточнити, підтвердити або спростувати прогнозний 

варіант, побудований раніше.  

 Це повністю стосується й питань підрахунку запасів, оскільки їх також обгру-

нтовують усією сукупністю даних по окремих розвідувальних точках і геологічним 

прогнозом, побудованим на підставі цих даних. Підрахунок запасів повинен містити 

не тільки точні дані про кількість і якість запасів, а й відображати справжнє їхнє 

просторове положення, морфологію й умови залягання рудних тіл, їхню мінливість 

за потужністю і якістю руди в просторі тощо.  

 
Рис. 59. Геологічний розріз, 

побудований за даними підземних 

експлуатаційних виробок і підзем-

ного буріння ділянки 

Хайдарканського родовища ртуті:  

1 – балансові руди, інші позначення 

ті ж, що й на рис. 58 
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 У підгрунті більшості помилок під час підрахунку запасів найчастіше є поми-

лки інтерполяції. Як різновид геологічного прогнозування інтерполяція й екстрапо-

ляція визначають середнє значення ознаки, ступінь зміни геологопромислових па-

раметрів між  розвідувальними точками та за межами їхніх контурів.  

 Часті помилки у визначенні середнього значення параметра є методичними й 

пов’язані з неправильним оконтурюванням рудних тіл і підрахункових блоків. Це 

значно ускладнює проектування і будівництво рудників, збагачувальних фабрик та 

пов’язане з величезними видатками.  

 Найбільшого поширення набули такі помилки.  

 1. Ф о р м а л ь н і   п р и й о м и   о к о н т у р ю в а н н я   р у д н и х   т і л, 

безрудних або некондиційних ділянок, коли короткі, окремі рудні тіла об’єднують у 

єдині протяжні поклади, які сягають сотень метрів, а інколи й кілометрів. Трапля-

ються випадки об’єднання рудних перерізів, розкритих свердловинами в різних 

стратиграфічних, структурних або літолого-петрографічних горизонтах. Таке необ-

ґрунтоване об’єднання декількох рудних тіл може призводити до збільшення їхньої 

потужності (рис. 60) і, відповідно, запасів руди.  

 
Рис. 60. Оконтурювання рудних тіл на розрізі між двома свердловинами: а – неправиль-

ний прийом оконтурювання з підвищенням потужності рудних тіл і запасів руди; б і в – 

варіанти правильного оконтурювання 

 Подібне простежується і в разі оконтурювання рудних тіл, безрудних прошар-

ків і некондиційних руд, розкритих поодинокими виробками. На рис. 61 можна по-

бачити, що рудні тіла пов’язані з конкретною рудовмісною товщею і розташовані в 

ній більш-менш рівномірно. Виконати їхнє оконтурювання в процесі розвідки не-

можливо або недоцільно. В цьому випадку підрахункові блоки потрібно виділяти в 
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межах усього продуктивного горизонту з виділенням коефіцієнта рудоносності, 

який обчислюють, якщо в процесі видобутку можливе селективне відпрацювання 

ділянок безрудних порід, якщо ж ні, то вміст корисного компонента повинен врахо-

вувати збіднення руд пустими породами.  

 
Рис. 61. Неправильний прийом оконтурювання на розрізі із заниженням запасів руди, про-

те підвищенням її якості:  

 1 – наноси; 2 – рудовмісні породи; 3 – рудні тіла; 4 –  пусті породи; 5 – неправильний ко-

нтур підрахунку запасів. 

 Використання формальних прийомів оконтурювання по рудних перерізах, як 

це показано на рис. 61, призведе до зменшення запасів руди, підвищення її якості, 

штучної побудови контактів рудного тіла, що не відповідає реальним умовам розро-

бки родовища. Аналогічні дефекти оконтурювання зображені й на рис. 62.  

 
Рис. 62. Неправильний прийом оконтурювання на розрізі зі збільшенням запасів і підви-

щенням якості руди. А – фактичне розподілення рудних тіл у межах продуктивного гори-

зонту; Б – неправильне оконтурювання рудних тіл на розрізі з підвищенням запасів і якос-

ті руди 

 Подібні помилки можуть простежуватися в ході підрахунку запасів жильних 

рудних тіл, коли нема чіткої закономірності в розподілі зруденіння. В таких випад-

ках нерідко враховують не всю потужність жили, а тільки “вирізані” контури про-

мислових руд, які відповідають кондиціям (рис. 63). Таке оконтурювання також 
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штучно занижує запаси руди і призводить до підвищення середнього вмісту корис-

ного компонента, бо безрудні ділянки в цьому перерізі можуть у безпосередній бли-

зькості змінитися кондиційними, унаслідок чого виділити їх під час видобутку буде 

неможливо і відпрацьовувати потрібно буде все рудне тіло. Тому в таких випадках 

запаси треба підраховувати в геологічних межахх жильного тіла з урахуванням збі-

днення середнього вмісту пустими породами або некондиційними ділянками.  

 
Рис. 63. Оконтурювання рудних тіл у ході підрахунку запасів:  

а – розріз; б – неправильне оконтурювання підрахункового блока на плані “пресуванням” 

окремих рудних тіл у єдине тіло сумарною потужністю; в – правильне оконтурювання пі-

драхункових блоків на плані; 1 – рудні тіла та їхні номери на розрізі; 2 – рудні свердлови-

ни; 3 – безрудні свердловини; межі підрахункових блоків на плані: 4 – першого, 5 – друго-

го, 6 – третього, 7 – червертого, 8 – п’ятого 

 Якщо рудна мінералізація пристосована до певної частини жильного тіла, то 

підрахунок запасів у геологічних межах жил призводить до суттєвих помилок. На-

приклад, у потужних пегматитових тілах промислове рідкіснометалеве зруденіння 

пристосоване до призальбандових частин або до інших відокремлених ділянок. За 

такого розподілу корисних компонентів одна межа промислового зруденіння може 



 299 

бути природною (зальбанди жил або дайок), а іншу визначають за даними випробо-

вування.  

 2. Н е п р а в и л ь н о   в и к о н а н е   о к о н т у р ю в а н н я   п і д р а х у н к о 

в о г о   б л о к а, об’єднання в один підрахунковий контур різних за вивченістю і ге-

олого-технологічними параметрами частин рудного тіла (рис. 64), є найпоширені-

шою помилкою.  

 
Рис. 64. “Пресування” паралельних рудних інтервалів у єдині рудні тіла:  

а – рудні тіла, які зазнають пресування; б – “спресовані” рудні тіла; 1 – рудні смуги за да-

ними розвідки; 2 – штучні рудні тіла для підрахунку; 3 – потужності, перерізані свердло-

винами, і сумарні, які прийняті до підрахунку. 

 Об’єднання, наприклад, у підрахункові блоки ділянок з багатими і бідними 

рудами, а інколи навіть з убогою некондиційною сировиною призводить до суттєво-

го перекручення уявлень про морфологію рудних тіл, їхні розміри і промислову цін-

ність.  

 Неможливо також об’єднувати в один підрахунковий блок частини рудних тіл, 

розташованих у різних структурних одиницях (наприклад, у шарнірі й на крилах 

складки), розділених і зміщених тектонічними порушеннями або з різними кутами 

падіння. Усі ці особливості впливають на способи і системи розробки, які врахувати 

в ході проектування рудника дуже важко, а інколи й неможливо.  

 3. Н е п р а в и л ь н е   в и з н а ч е н н я   о п т и м а л ь н и х   р о з м і р і в   п і 

д р а х у н к о в и х   б л о к і в. Оптимальний розмір підрахункового блока рекомен-

тують приймати таким, що забезпечує надійну роботу гірничорудного підприємства 
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впродовж року. Такий блок повинен бути надійно розвіданий достатньою кількістю 

рудних перетинів і мати однорідний кількісний та якісний склад мінеральної сиро-

вини.  

 За простої будови родовища, витриманих кондиційних показників і рівномір-

ного розподілу корисного компонента розміри блока не впливають на точність під-

рахунку запасів і їхню майбутню розробку.  

 У випадках складної будови родовища і, особливо, великої мінливості проми-

слових параметрів, передусім потужності, вмісту корисного компонента, мінераль-

ного складу й іншого, підрахунок запасів по великих блоках призводить до викрив-

лення реальних запасів руди та її якості за окремими частинами рудного тіла. Підра-

ховані по таких блоках середні показники продуктивності підприємства виявляють-

ся недосяжними в ході експлуатації родовища тривалий час, оскільки вміст корис-

ного компонента на окремих ділянках може бути нижчим від мінімально промисло-

вого.  

 4. П і д р а х у н о к   з а п а с і в   н а   в и ї м к о в у   п о т у ж н і с т ь. Мініма-

льну виїмкову потужність визначають на підставі прийнятої (допустимої) ширини 

очищувального простору. Якщо рудне тіло має меншу потужність, то до нього до-

дають відповідну кількість вмісних порід, щоб загальна потужність дорівнювала мі-

німально допустимій ширині очищувального простору або була більшою. Тобто у 

випадках, коли фактична потужність рудного тіла менша від передбачувальної кон-

дицією, її має компенсувати підвищений вміст корисного компонента. Чим вищий 

вміст, тим більшу потужність пустих порід можна включати в підрахунок балансо-

вих запасів. Для визначення їхнього промислового значення і відповідного підраху-

нку запасів у таких випадках у кондиціях передбачають мінімальний метровідсоток. 

Його визначають як добуток мінімальної виїмкової потужності на мінімальний вміст 

корисного компонента. За такого підходу зберігаються дані про справжні потужнос-

ті рудних тіл, вмістів у них корисних компонентів, а також можливість оконтурю-

вання некондиційних ділянок.  

 Водночас трапляються випадки, коли геологи підганяють контури підрахун-

кових блоків під заздалегідь визначену виїмкову потужність, незважаючи на пору-

шення елементарних правил оконтурювання, перекручення морфології рудних тіл, 
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якості та запасів руди. Наприклад, на Дарасунському золоторудному родовищі, 

представленному тонкими складними жилами, які чергуються з вкрапленим зруде-

нінням або майже безрудними вмісними породами, визначено виїмкову потужність 

0,8 м. Якщо потужність вкраплених руд, які включали в підрахунковий контур, була 

понад 0,8 м, то її надлишкову частину з підрахунку вилучали, навіть якщо вміст у 

них металу перевищував мінімально промисловий. Цим було порушено таке поло-

ження класифікації запасів: підрахунок запасів потрібно виконувати за їхньою наяв-

ністю і станом у надрах незалежно від можливих втрат і збіднення (розубожування) 

в разі видобутку. У цьому випадку необхідно було визначити фактичні контури й 

умови залягання рудних тіл, а не підганяти їх під визначену ширину очищувального 

простору, що не дає змоги вибрати найраціональнішу для конкретного випадку сис-

тему відпрацювання.  

 Подібні помилки оконтурювання на виїмкову потужність часто допускають у 

разі підрахунку запасів по рудних тілах складної морфології, оскільки тоді контури 

фактичного очисного простору ніколи не збігатимуться зі штучно виділеними в ході 

підрахунку.  

 5. В и к о р и с т а н н я   п р и й о м і в   “п р е с у в а н н я”   р у д н и х   т і л. 

Метод “пресування” належить до поширених і найсерйозніших методологічних по-

милок, які суттєво спотворюють відомості про рудні тіла та їхні запаси. Він полягає 

в штучному об’єднанні розрізнених у просторі рудних тіл, некондиційних прошар-

ків і ділянок пустих порід у єдине рудне тіло.  

 У практиці відомі різні випадки і прийоми “пресування”. Найчастіше трапля-

ються два прийоми “пресування”, а саме:  

 - некондиційні прошарки і ділянки пустих порід, які роз’єднують рудні тіла, 

не включають у підрахунок запасів. На рис. 65 показано такий приклад “пресуван-

ня”, коли паралельні між собою рудні інтервали на двох профілях, роз’єднані не-

кондиційними ділянками, об’єднують у єдині рудні тіла. Таке “пресування” відбува-

ється навіть у разі їхньої невитриманості, про що свідчить коливання їхньої кількос-

ті по окремих профілях. На рис. 66 зображено приклад “пресування” рудних тіл по-

рівняно невеликої потужності і протяжності у великий поклад;  
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Рис. 65. Об’єднання розрізнених лінз та гнізд у великі поклади:  

1 – рудні тіла, перерізані свердловинами; 2 – штучний поклад за даними підрахунку запа-

сів; 3 – потужності рудних тіл за свердловинами і сумарна по об’єднаному покладу 

 

 
Рис. 66. Використання коефіцієнта рудоносності замість підрахунку методом 

“пресування” на Криворізькому залізорудному родовищі:  

1 – мартитова руда; 2 – магнетитові роговики; 3 – сланці; 4 – контури рудовмісної товщі 

для підрахунку коефіцієнтом рудоносності. 

 - ділянки пустих порід і некондиційних руд частково або повністю об’єднують 

з рудними тілами в одне рудне тіло, інколи великої потужності й довжини.  

 Крім загальних перекручень залягання рудних тіл, їхньої морфології, розмірів 

і внутрішньої будови, обом випадкам властива систематична похибка, яка завищує 

або занижує запаси руд, інколи за значного коливання середнього вмісту корисного 

компонента.  
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 Недопустимість застосування методів “пресування” очевидна, однак на прак-

тиці розвідувальних робіт вони трапляються, бо не завжди вдається знайти достат-

ньо обґрунтовані способи підрахунку запасів, які не мали б певних недоліків. Тому 

І. Коган рекомендує два способи підрахунку запасів, які можуть так чи інакше ком-

пенсувати похибки, які найчастіше виникають у випадку помилкового використання 

оконтурювання по виїмковій потужності або методу “пресування”. Отже,  

оконтурювання і підрахунок запасів виконують роздільно по кожному рудно-

му тілу незалежно від їхнього розміру, особливо тоді, коли основні запаси зосере-

джені у витриманих рудних тілах, просторово відокремлених один від одного. Запа-

си дрібних покладів підраховують також окремо, залежно від кількості рудних пе-

рерізів, надійності оконтурювання, і їх можна класифікувати за тими ж категоріями, 

що й великі;  

підрахунок запасів із застосуванням коефіцієнта рудоносності. Використову-

ють за наявності рудних тіл складної морфології, які можна об’єднати в єдину рудну 

товщу. Під час підрахунку запасів виділяють зовнішній контур рудовмісної зони з 

визначенням співвідношення потужностей рудних і безрудних інтервалів, а також 

середніх вмістів корисних компонентів.  

 Інколи можна поєднувати ці два способи, тобто одночасно використовувати 

самостійний підрахунок по великих і витриманих рудних тілах та вирізнення рудов-

місних зон з дрібними рудними тілами, у межах яких запаси підраховують з засто-

суванням коефіцієнта рудоносності.  

    Питання для самоконтролю  

1. На чому ґрунтується вірогідність розвідувальних робіт?  

2. Притаманні помилки, які трапляються під час розвідування родовищ корисних 

копалин.  

3. Основні види технічних помилок і методи боротьби з ними.  

4. Основні види технічних помилок прогнозу родовищ і вплив на них первинних 

матеріалів аналогій, узятих з подібних геологопромислових типів родовищ.  

5. Навести приклади розходження між прогнозною моделлю родовища і справж-

ньою, отриманою за даними експлуатації.  

6. Основні шляхи виявлення помилок геологічного прогнозу.  
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7. Основні помилки у разі підрахунку запасів корисних копалин.  

8. Що є в основі формальних прийомів оконтурювання рідних тіл? Навести при-

клади.  

9. Помилки в разі оконтурювання підрахункового блока і визначення його опти-

мальних розмірів.  

10.  Особливості підрахунку запасів на виїмкову потужність і можливі  в разі цьо-

го помилки.  

11.  Що таке “пресування” рудних тіл і їхній вплив на підрахункове значення за-

пасів корисних копалин?  

12.  Раціональні способи підрахунку запасів у разі використання оконтурювання 

за виїмковою потужністю або методом “пресування”. 

13.Найважливіші і найпоширеніші методи підрахунку запасів. Їхній зміст.  
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