
Вісник Національного університету водного господарства та  

природокористування 

175 

УДК 622.2 

 

Кісєль О. О., к.т.н., доцент, Коробійчук В. В., к.т.н., доцент  

(Житомирський державний технологічний університет), Стріха В. А., к.т.н., 

доцент (Національний університет водного господарства та  

природокористування, м. Рівне) 

 

ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ СУПУТНЬОЇ КОРИСНОЇ КОПАЛИНИ В УМОВАХ 

ЛЕЗНИКІВСЬКОГО РОДОВИЩА ГРАНІТІВ ТА ГІРНИЧО-

ГЕОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЙОГО ПОКАЗНИКІВ 

 
Геометризовано поверхні скельного розкриву, поверхні граніту зачепле-
ного вивітрюванням і свіжого граніту, а також досліджено зміну потуж-

ності скельного розкриву і граніту зачепленого вивітрюванням Лезни-

ківського родовища гранітів. Визначені оптимальні напрями ведення 

гірничих робіт. 

Ключові слова: граніти, гіпсометричний план, перспективи приросту 
запасів. 

 

Геометризировано поверхности скальной вскрыши, поверхности грани-

та затронутого выветриванием и свежего гранита, а также исследовано 
изменение мощности скальной вскрыши и гранита затронутого вывет-
риванием Лезниковского месторождения гранитов. Определены опти-

мальные направления ведения горных работ. 

 

The surface rock overburden is geometrize, the granite surface affected by 

weathering and fresh granite, and the change in power and a granite rock 

overburden affected by weathering Leznikovskogo Deposit  are also studied. 

The optimal directions of mining are considered. 
 

Вступ. У вітчизняній і зарубіжній практиці гірничого виробництва розро-

бка родовищ декоративного каменю типу граніту та подібних до нього порід 

здійснюється відкритим способом. Цей вибір обумовлюється особливостями 

геологічної будови і технології розробки родовищ блочного  вугільної, руд-

ної і нерудної промисловості, що розробляються відкритим способом, але й 

від кар’єрів з видобування облицювального каменю, такого як мармур, гіпс, 

туф, травертин та інші. 

У зв’язку з цим дослідження особливостей геологічної будови родовищ 

блочного каменю, умов залягання та гірничо-геометричний аналіз його пока-

зників є досить важливим для подальшого планування ведення гірничо-

видобувних робіт та вибору оптимальної технології видобування корисної 

копалини. 
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Аналіз досліджень. Питанням геометризації родовищ корисних копалин і 

вивченням просторового розміщення гірничо-геометричних показників таких 

як: глибина залягання, потужність покладу, розподіл корисних компонентів і 

тріщинуватість  родовищ  в  різні часи займалися різні дослідники: Антипен-

ко Г. О. [1, 2], Букринський В. А. [3], Кузьмін В. М. [4], Рилов А. П. [5], Уша-

ков І. М. [6] і т.д. Можливість просторового зображення покладів корисних 

копалин і побудова об’ємної тривимірної моделі родовища за допомогою різ-

номанітних комп’ютерних програм дає можливість розв’язувати різноманітні 

гірничо-геометричні задачі, виконувати аналіз отриманих результатів та 

приймати рішення щодо подальшого ведення гірничих робіт. 

Геологічна вивченість Лезниківського родовища граніту почалась в     

1930 році при проведенні трьохшарової геологічної зйомки. В 1950 році 

“УКГЕОЛНЕРУДТРЕСТ” провів дорозвідку, результати якої показали, що 

лезниківські граніти придатні як облицювально-декоративний матеріал, так і 

для виробництва бутощебеневої сировини. Запаси були підраховані на площі 

22 Га в кількості 10950 т.м
3
. В 1958–1959 роках Житомирською геологічною 

експедицією проводилась детальна геологічна розвідка з метою приросту за-

пасів граніту до заходу від площі підрахунку запасів розвідки 1950 року [7]. 

В 1974 році експедиція “Укргеолсбуд” МПСМ УРСР провела дорозвідку 

Лезниківського родовища гранітів в зв’язку з реконструкцією заводів і збіль-

шенням продуктивності кар’єру [7]. Було виявлено додатково 30–35 млн м
3
 

граніту в якості бутощебеневої сировини.  

Геометричний аналіз форми покладу, умов його залягання і характер про-

сторового розподілу фізико-хімічних (якісних) властивостей покладів базу-

ється на безпосередніх геологічних спостереженнях і вимірах, які здійсню-

ють в оголеннях гірничих порід на поверхні землі, в гірничих виробках, за 

даними розвідувальних бурових свердловин і на основі лабораторних дослі-

джень. Для виконання завдання на родовищі було пройдено 46 свердловин 

механічного колонкового буріння, 4 гідрогеологічні свердловини, 6 свердло-

вин для визначення перспективи приросту запасів, зроблено 15 розчисток. 

Саме на підставі цих даних і досліджувались гірничо-геометричні показники 

родовища. 

Мета даної статті – встановити форми, розміри, положення в надрах пок-

ладу і гірничо-геологічних умов розробки в межах границь поля розрізу; з 

достатньою точністю дати просторову модель розміщення форми покладу, а 

саме дослідження поверхні скельного розкриву, поверхні граніту зачепленого 

вивітрюванням і свіжого граніту, а також дослідити зміну потужності скель-

ного розкриву і граніту зачепленого вивітрюванням; в підсумку отримати до-

сить повну інформація про надра, на основі якої можна об'єктивно вирішува-

ти задачі розвідки і розробки родовища, здійснювати проектування гірничого 

підприємства і забезпечувати раціональну розробку надр. 

Викладення основного матеріалу дослідження. 
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Методика геометризації родовищ корисних копалин в значній мірі є мето-

дикою геометричного і математичного їх моделювання. Під терміном модель 

розуміють знак, формулу, креслення, електронну схему, спеціально створе-

ний предмет, пристрій, які в тому чи іншому відношенні імітують реально іс-

нуючий в природі об'єкт, систему або процес. Моделювання здійснюють на 

основі теорії подібності, що визначає умови, при яких модель і моделюємий 

об'єкт стають подібними. Моделювання як науковий метод досліджень дає 

змогу в більш короткий термін і з найменшими витратами отримати достат-

ньо повну інформацію при закономірності явищ, що вивчаються. В гірничій 

промисловості застосовують методи фізичного моделювання на стендах, еко-

номіко-математичного моделювання при допомозі електронно-

обчислювальних машин і геометричне моделювання за допомогою об'ємних 

моделей-макетів. Побудова просторових моделей Лезниківського родовища 

гранітів виконувалась за допомогою програми SURFER 9. Перевагою цієї 

програми є швидкість і оперативність моделювання родовища за будь-якими 

структурними і якісними показниками. 

В процесі геологічних і маркшейдерських робіт, починаючи з розвідки 

родовища до його розкриття і експлуатації, накопичується багато фактичного 

матеріалу, який характеризує ті чи інші кількісні або якісні властивості кори-

сної копалини і вміщуючих порід в окремих точках. 

Родовища корисних копалин характеризуються не одним, а багатьма різ-

ними показниками, знання яких уможливлює повніше визначати умови роз-

робки і подальшої переробки мінеральної сировини. Ці показники характери-

зують умови залягання, розмір, форму, будову покладів, речовинний склад 

корисних копалин, гірничо-геологічні умови розробки. При цьому дуже важ-

ливою є характеристика розміщення названих показників в надрах. Кількісна 

оцінка показників і їх просторове розміщення становлять основний зміст ге-

омеризації родовищ корисних копалин. Від кількості геологорозвідувальних 

свердловин і виробок залежить точність та повнота геометризації покладу 

корисної копалини. В даний час для геометризації родовищ корисних копа-

лин використовують математичний апарат теорії інформації, застосовують 

методи гірничо-геологічного аналізу розвідувальних даних, широко викорис-

товують математичну статистику і теорію випадкових функцій. Геометриза-

ція вносить в розвідку родовищ принцип найменших робіт, тобто намагається 

дати наукове обґрунтування раціоналізації польових спостережень при побу-

дові графічних моделей показників родовищ у вигляді топографічної поверх-

ні. 

Форму покладу корисної копалини в надрах визначають поверхню відді-

лення корисної копалини від вміщуючих бокових гірських порід (підошва, 

покрівля, поверхня тектонічних розривів). Ці поверхні є топографічними, то-

му поверхню покладу або геологічної структури можна зобразити як топо-
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графічнуповерхню за допомогою ліній однакових відміток, які називають 

ізолініями.  

Побудову гіпсометричних планів покрівлі або підошви пласта за даними 

розвідки виконують безпосереднім чи непрямим способом. 

Розміщення параметрів родовища розглядаємо, як геохімічне поле, тобто 

частину простору надр, що є сукупністю форм, властивостей і процесів, 

зв’язаних єдністю геологічного генезису. 

При розвідці й розробці родовищ корисних копалин важливе значення має 

встановлення форм, розмірів, положення в надрах покладів корисних копа-

лин і гірничо-геологічних умов їх розробки в межах границь поля розрізу. Ці 

питання розглядає структурна геометризація, яка дає можливість правильно 

вирішувати завдання геологорозвідки та гірничої справи. 

Розмір, форма і положення пласта в надрах визначається сукупністю лі-

нійних і кутових величин, що називаються геометричними параметрами. До 

них належать: 

� координати точок на контактах пласта з вміщуючими породами; 

� простирання і кут падіння поверхні (контакту) пласта; 

� потужність покладу; 

� глибина залягання; 

� положення в просторі елементів симетрії геологічної структури. 

Форму покладу корисної копалини в надрах визначають поверхні розме-

жування останньої від вміщуючих її бічних гірських порід. Такими поверх-

нями можуть бути поверхні висячого і лежачого боку, тектонічних розривів, 

що в загальному випадку є поверхнями топографічного виду. На плані їх ві-

дображають геометричними графіками – гіпсометричними планами. Ці плани 

дають можливість визначати елементи залягання покладу в будь-якій його 

точці. Складання проекту розкриття родовища та вибір напрямків капіталь-

них підготовчих гірничих виробок проводиться шляхом використання гіпсо-

метричних планів. Для пластових родовищ підрахунок запасів за категоріями 

розвіданості і вивченості виконують по гіпсометричним планам поверхні пі-

дошви пласта та структурним колонкам покладу. 

Координати x, y, z на поверхні покладу визначаються за результатами ма-

ркшейдерських зйомок, замірів та інклінометричної зйомки свердловин. 

Для просторового відображення форми покладу корисної копалини – гра-

ніту зачепленого вивітрюванням та свіжого граніту, а також скельного розк-

риву у програмі SURFER9 було побудовано ряд графіків. Як вихідні дані ви-

користовувались координати розвідувальних свердловин та їх відмітки. Мо-

делі форми покладу наведено нижче на рис. 1, 2, 3 у послідовності: скельний 

розкрив, граніт зачеплений вивітрюванням, свіжий граніт. 
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Рис. 1. Об’ємна модель та гіпсометричний план скельного розкриву 

 

 
 

Рис. 2. Об’ємна модель та гіпсометричний план граніту зачепленого вивітрюванням 

 

Аналізуючи отримані моделі, видно, що на родовищі спостерігається у 

центральній його частині сідлоподібне заглиблення, а з заходу на схід про-

явилась валоподібна форма, яка співпадає з замковою частиною подовженої 

підвищеності рельєфу. 
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Рис. 3. Об’ємна модель та гіпсометричний план свіжого граніту  

 

Аналізуючи отриману модель гіпсометричного плану свіжого граніту, ба-

чимо, що ділянки з максимальними гіпсометричними відмітками корінного 

рельєфу, аж до виходу на денну поверхню спостерігаються в північно-східній 

частині родовища і вважаються перспективними для видобутку блочної си-

ровини. 

Хоча гіпсометричний план покладу й дає уявлення про форму і положен-

ня покладу в надрах землі, проте розв’язування багатьох задач, пов’язаних з 

характеристикою і використанням потужності покладу, потребує додаткових 

розрахунків і побудов. Для розв’язування таких задач зручніше скористатися 

спеціальним структурним графіком – планом покладу в ізопотужностях. Ці 

плани дають наочне уявлення про зміну потужності та можливість визначати 

її в будь-якій точці без додаткових побудов. План ізопотужностей дозволяє 

шляхом лінійної інтерполяції знайти вертикальну потужність в будь-якій то-

чці. Він характеризує розміщення мас корисної копалини, дозволяє підрахо-

вувати її запаси в об’ємній мірі і визначати обсяг проектних або виконаних 

робіт, встановлювати положення контуру промислової потужності покладу. 

Для даного випадку ми використовуємо безпосередній спосіб побудови 

ізопотужностей покладу, який полягає в побудові на плані ізоліній за відміт-

ками однакової потужності. При цьому залежно від техніко-економічних ви-

мог задаємо переріз ізопотужностей і виконуємо лінійне інтерполювання між 

значеннями потужності в найближчих точках.  

Побудову ізопотужностей виконуємо за допомогою комп׳ютерної про-

грами SURFER9. 
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Для того, аби відобразити, як змінюється форма покладу корисної копа-

лини та скельного розкриву з глибиною, були побудовані плани ізопотужнос-

тей. Моделі наведено у відповідній послідовності.  

 

 
 

Рис. 4. Об’ємна модель та план ізопотужностей скельного розкриву  

 

 
 

Рис. 5. Об’ємна модель та план ізопотужностей граніту зачепленого 

вивітрюванням  
 

З планів ізопотужностей робимо висновок, що скельний розкрив, який  не 

належить до корисної копалини, має найбільшу потужність у західній ділянці 

кар’єру з різким зниженням на схід. Цей факт можна вважати позитивним, бо 
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дорозвідка і ведення гірничих робіт на родовищі планується у східній части-

ні, а мінімальна кількість розкриву полегшує видобуток основної корисної 

копалини. 

Щодо граніту зачепленого вивітрюванням, який є корисною копалиною, 

то він навпаки збільшує свою потужність з заходу на схід, з максимальними 

відмітками в центрі. 

Висновки. 

Вивчення звітів по детальній і експлуатаційній розвідці ряду родовищ, 

обробка даних, отриманих у результаті проведених замірів по вивченню трі-

щинуватості каменю, ознайомлення з результатами досліджень структур ма-

сивів і анізотропних властивостей порід дослідження інформації за формами 

геологічних тіл дозволили встановити наступні висновки з геологічної будо-

ви родовищ декоративного каменю: 

− родовища блочних гранітів та інших схожих з ними вивержених по-

рід приурочені в більшості до інтрузивних щитів, тобто до великих метамор-

фічних інтрузій таблитчастої форми, у межах яких розвинуті плутони–

батоліти, тобто гігантські масиви магматичних порід неправильної форми і 

неузгодженого залягання відносно вміщуючих порід. Розвідані родовища 

гранітів хоча й мають великі розміри, але в абсолютній більшості являють 

собою окремі невеликі ділянки куполів батолітів або штоків. Викладене до-

зволяє в якості висновку відмітити наступні особливості геологічної будови 

родовищ блочних гранітів, а саме: 

− форми геологічних тіл обумовлюють в абсолютній більшості близьке 

розташування покладу граніту до денної поверхні, що з одного боку зменшує 

потужність розкривної породи, а з іншого обумовлює присутність вивітреної 

породи, яка знижує якісні показники декоративного каменю і ускладнює роз-

робку родовищ; 

− родовищам вивержених порід характерні великі розміри покладів за 

площею і на глибину залягання каменю, яка вимірюється сотнями метрів, а 

затверджені запаси являють собою лише невелику частку розглянутих геоло-

гічних тіл; 

− геологічним інтрузивним тілам характерні зміни структури при пе-

реході з купольної частини на крила інтрузії. Куполам характерна крупнозер-

ниста і середньозерниста структури, периферичним фаціям інтрузивної поро-

ди притаманні дрібнозернисті різновиди. Цей фактор обумовлює з одного бо-

ку зміни анізотропних властивостей породи і напрямків найкращого розко-

лювання каменю і з іншого боку призводить до зменшення розмірів природ-

них структурних окремостей, тому що дрібнозернистим породам притаманна 

більш висока інтенсивність природної тріщинуватості. Ця особливість обу-

мовлює погіршення якісних показників блоків у периферичних зонах покла-

дів та зміни технології видобування; 

− наявність системи природних тріщин, які утворюють окремість по-

роди і визначають форму і розміри структурних блоків, що в свою чергу 
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обумовлює можливість виходу кондиційної блочної продукції з масиву і тим 

самим впливає на вибір технології видобування; 

− декоративність каменю, як показують дані її оцінювання кваліметри-

чним методом, у значній мірі формується структурою і текстурою породи і 

тим самим впливає на технологію видобування блоків та їх переробку на 

продукцію, в свою чергу впливає на вихід блоків з вилученої корисної копа-

лини, на втрати каменю при видобуванні і переробці. 

Наукові дослідження щодо технології видобування блочного декоратив-

ного каменю високої міцності, способів підготовки його до виймання і 

зв’язку технології видобування з геологічною будовою родовищ, за викладе-

ними вище висновками, дозволили отримати наступні результати по встанов-

ленню технологічних особливостей розробки родовищ блочних гранітів, без 

врахування яких неможливо забезпечити високоефективне видобування бло-

ків, підвищити їх якість і знизити втрати каменю при видобуванні: 

− збереження природної монолітності каменю в процесі відокремлення 

монолітів від масиву на основі обмеження напруг, які руйнують породу, і 

отримання розколу тільки в потрібному напрямку є обов’язковою умовою пі-

двищення якості блоків і зменшення втрат блочної сировини при видобуван-

ні. Будь-яке зайве подрібнення граніту або зниження його міцнісних характе-

ристик не ліквідується наступною його обробкою і призводить до підвищен-

ня втрат при переробці блоків на продукцію; 

− вихід блоків з корисної копалини, що видобувається, а також втрати 

каменю при видобуванні залежать від розташування фронту гірничих робіт і 

вибору способу підготовки граніту до виймання, які в свою чергу залежать 

від наступних факторів: кутів падіння і простягання головних систем тріщин 

масиву, анізотропних властивостей породи, текстурно-структурних власти-

востей каменю; 

− породні блоки, які видобуваються, мають значні розміри і вагу та ви-

значають необхідність у потужних навантажувально-транспортних засобах, 

що слугують в якості основного кар’єрного технологічного обладнання, від 

наявності якого залежать розміри блоків, і відповідно втрати каменю при ви-

добуванні обумовлені додатковим його розколюванням; 

− для забезпечення видобування блоків з урахуванням потрібних, у де-

яких випадках, їх розмірів та необхідних декоративних характеристик каме-

ню необхідно мати значний підготовлений резервний фронт гірничих робіт. 

А також як висновок можна зазначити, що згідно з визначених в результа-

ті до розвідки гірничо-геометричних показників і побудованих на їх основі 

гіпсометричних планів видно, що зміна абсолютних відміток скельного розк-

риву, граніту зачепленого вивітрюванням і корінних порід, а саме їх підви-

щення спостерігається з заходу  на схід. В центральній частині присутнє сід-

лоподібне заглиблення. А за результатами побудованого гіпсометричного 
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плану корінного рельєфу перспективною для видобутку блочної сировини є 

північно-східна ділянка родовища, як максимально наближена до денної по-

верхні. Аналізуючи плани ізопотужності, бачимо, що скельний розкриває 

найбільшу потужність у західній ділянці кар’єру з різким зниженням на схід. 

Що є позитивним моментом, бо дорозвідка і ведення гірничих робіт на родо-

вищі планується у східній частині, а мінімальна кількість розкриву полегшує 

видобуток основної корисної копалини. 

Щодо граніту зачепленого вивітрюванням, який є корисною копалиною, 

то він навпаки збільшує свою потужність з заходу на схід, з максимальними 

відмітками в центрі. 
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