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Вступ. З типами самородномідної мінералізації безпосередньо по-

в'язані особливості технологічних операцій при видобутку, рудопідго-

товці і вилученню корисних компонентів. Враховуючи великі площі, 
зайняті базальтовими родовищами, найдоцільніше вести вивчення ру-
довиявлень і їх особливостей по окремих регіонах. 
Базальти Волині тягнуться від Молдавії через Україну і Польщу до 

Білорусі. Як сировинна база вони представляють інтерес не лише як 
будівельний матеріал, але і як рудовиявлення багатьох цінних мінера-
лів. Знайдені ще в тридцятих роках минулого сторіччя самородки міді 
у волинських базальтах поклали початок вивченню походження мідної 
мінералізації, мінералогічного складу вміщуючих порід, виявленню 

перспективних родовищ і пошукам нових ділянок оруднення. До тепе-
рішнього часу на Волині відомо два міднорудні об’єкти, і дослідження 
продовжуються. Рівненською геологічною експедицією в результаті 
свердловинної розвідки і вивчення покладу в декількох кар’єрах вста-
новлено, що самородномідна мінералізація в трапах Волині має регіо-

нальний характер і належить до декількох морфотипів з різними умо-

вами локалізації, зокрема, у вигляді розсіяно-вкрапленій, шарувато-

вкрапленій, прожилкововкрапленій і у вигляді крупно-вкраплених са-
мородків в лавокластичних брекчіях. Всі ці різновиди утворюють різну 
концентрацію самородної міді від 0,3% до 1,0%. У лавобрекчіях зу-
стрічаються самородки масою до 700 г, і концентрація міді в них коли-

вається в межах від 0,04% до 5,0%. Подальше вивчення морфологічних 

типів самородної міді показала їх велику різноманітність. На особливу 
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увагу при цьому заслуговують самородки міді у вигляді розгалужених 

дендритів різної форми і ваги, які переважно знаходяться в лавобрек-
чіях волинського рудовиявлення. 

Важливою особливістю вкрапленості самородної міді, яка була 
встановлена вказаними вище авторами і подальшими дослідженнями, є 
її різний вміст в базальтових потоках, які розділені потужними потоками 

туфів, туфітів і лавобрекчій. У шарах цих потоків, потужності яких мо-
жуть змінюватись від 24 до 80 м, окрім самородної міді, виявлені сполу-
ки таких металів, як мідь, залізо, нікель, титан, алюміній, платина, золо-

то. Тому їх дослідження представляє великий практичний інтерес і но-

сить комплексний характер з точки зору методів вивчення, властивостей 

окремих вулканітових зон і потоків, їх хімічного і мінералогічного скла-
ду. Такий підхід створює наукову базу для розробки технології компле-
ксної переробки родовища концентрації самородної міді з вилученням 

не менш цінних мінералів. Морфологія вкрапленості їх в рудному тілі, 
відсотковий вміст, гранулометричний склад дозволяють вже на стадії 
передпромислового видобутку сировини розробляти рекомендації по 
збагаченню основних компонентів рудного тіла в базальтовому масиві і 
прийняти рішення про подальше використання породоутворюючих 
компонентів гірської маси, що переробляється. 

Метою досліджень було визначення мінералогічного складу різ-
них магматичних порід базальтового родовища, розкритого кар’єрною 

розробкою і на підставі геологічних проб, визначення їх дробимості, 
подрібнюваності і характеру розподілу корисних компонентів в підго-

товленій до їх вилучення гірської маси. Проби узяті в Рафалівському 
базальтовому кар'єрі і відібрані керни розвідувальних свердловин цієї 
ділянки з глибини 208…210 м, а також досліджувалися зразки проб з 
інших кар'єрів. Дослідження проводилися на малих пробах, вага яких 

не перевищувала 20 кг. Дроблення і подрібнення зразків проводилося 
на відцентровій дробарці і млині з подальшою тонкою класифікацією 

продуктів подрібнення, які піддавалися спектральному аналізу. У табл. 1 

представлені результати досліджень порід різного рівня залягання Ра-
фалівського базальтового кар'єру. Їх аналіз вказує, перш за все, на ви-

соку рудоносність вміщуючих порід. При цьому кремній, калій, каль-
цій є породоутворюючими елементами, а мідь, залізо, титан, цинк, ні-
кель є їх поліметаллічним вмістом. Сполука титаномагнетиту є техно-

логічно зручним поєднанням при збагаченні і у використанні. Харак-
терною особливістю подрібнених порід до крупності 50-100 мікрон є 
наявність деформованих шматочків самородної міді, розміри яких пе-
ревищують подрібнену вміщуючу породу, що свідчить про те, що від-
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центровий метод подрібнення порід з самородномідною мінералізаці-
єю бажаний, оскільки подальша тонка класифікація дозволяє вилучати 

самородномідні утворення, минаючи традиційні операції збагачення. 
Наявність самородної міді у всіх трьох досліджуваних породах, які 
знаходяться в базальтовому масиві, вказує на доцільність комплексної 
переробки базальтового масиву з роздільною технологією вилучення 
металів з вміщуючих порід. Дроблення і, особливо, подрібнення на 
млинах барабанного типу (кульових), валкових, струменевих дають 
високу тонкість помолу як вміщуючих порід, так і самородних вклю-

чень міді, після чого її вилучення можливо лише методом флотації. 
Подрібнення на валкових млинах характерне появою плоских пластин 

з самородних включень, причому ці пластинки прокатуються разом з 
вміщуючою породою, що ускладнює їх подальшу тонку класифікацію 

на грохоті і механічне відділення мідних включень. 
Таблиця 1 

Результати спектрального аналізу порід базальтового кар’єру 

Наймену-
вання 

елементів 

Порода – базальт 
афонітовий з про-

жилково-

вкрапленою само-

родно-мідною міне-
ралізацією 

Порода – лаво-

брекчія базаль-
тового вмісту, 
мідевмісна 

Порода – базальтовий 

туф з розсіяно-

вкрапленою і прожил-
ковою самородномід-

ною мінералізацією 

Магній 0 0 0 

Алюмі- 0 0 0 
Кремній 30,19 23,0 30,9 

Фосфор 0 1,77 0 
Сірка 1,85 1,44 1,377 

Калій 2,0 2,07 1,28 

Кальцій 17,5 19,85 6,34 
Титан 3,28 3,09 3,988 

Хром 0,13 0,126 0,138 
Марга- 0,045 0,348 0,81 

Залізо 42,2 45,7 52,06 

Нікель 1,5 1,66 2,177 

Мідь 0,43 0,174 0,7 

Цинк 4,71 0,198 3,05 
Стронцій 0,2 9,42 0,1 

Аналіз виконаних раніше досліджень показав, що мідь в самород-

ках надзвичайно чиста (Сu – 99,763…99,82%) і вміст міді в базальтах, 
а також її запаси в родовищах мають промислове значення. Не дивля-
чись на те, що поширення самородної міді в трапах Волині має регіо-
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нальний характер, на діючих базальтових кар'єрах, розробляючи верх-
ні уступи на щебінь, селективно зустрічаються шари лавобрекчій і ту-
фів з високим вмістом самородної міді різних типів мінералізації і 
вкрапленості. Раніше встановлений ряд залежностей, зокрема, залеж-

ність вмісту самородної міді в різних класах крупності при дробленні і 
подрібненні базальтів різних перспективних ділянок Рівненського ре-
гіону. Встановлені найбільш технологічні класи крупності для ефекти-

вного вилучення міді. При цьому відмічено, що при однакових після 
ваги проб в крупношматкових зразках знаходиться більший вміст са-
мородних включень. Така вибірковість обумовлює підбір технологіч-

ного устаткування для рудопідготовки і вилучення міді. 
Високою мінералізацією відрізняються супутні базальтам туфи. 

Ця мінералізація коливається в широких межах навіть в рамках одного 

родовища, проте у всіх випадках представляє промисловий інтерес. У 

табл. 2 представлені результати спектрального аналізу коричневого 

туфу Рафалівського базальтового кар'єру відповідно до фракційного 

складу подрібненого туфу. На відміну від лавобрекчій, в досліджува-
ному туфі вміст корисних компонентів змінюється несуттєво від круп-

ності проби в межах дрібного і тонкого подрібнення. 
Таблиця 2 

Результати спектрального аналізу коричневого туфу 

Мінерало-

гічний 

Розподіл мінералів по фракціям 

+2,5 + 1,6 + 1,0 +0,63 +0,31 +0,2 +0,1 +0,05 -0,05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Марганець 0,1 0,09 0,1 0,1 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 
Свинець 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000

Молібден 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0001 0,000 0,000 0,000

Ванадій 0,02 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,02 0,015 

Мідь 0,02 0,01 0,03 0,06 0,06 0,05 0,03 0,01 0,01 

Срібло 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0003 0,000 0,000 0,000
Натрій* 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Титан* 2,0- 2,0- 2,0- 2,0- 2,0- 2,0-2,5 2,0- 2,0- 2,0-
Кобальт 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005 0,004 0,004 0,005 

Нікель 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,004 0,004 0,005 

Цирконій 0,01 - - 0,008 0,008 0,009 0,01 0,01 0,01 
Магній* 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Кремній* >10,0 >10,0 >10,0 >10,0 >10,0 >10,0 >10,0 >10,0 >10,0 

Алюміній* >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 

Залізо* >3 >3 >3 >3 >3 >3 >3 >3 >3 
Хром 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
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продовження табл. 2
Кальцій* 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

Стронцій 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

Барій 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
Ітрій 0,001 - - - - - - - - 

* Породоутворюючі елементи 

Слід зазначити, що процес рудопідготовки на стадії дроблення по-

требує окремих досліджень. Вивчення характеру тріщінуватості база-
льтів в кар'єрах показує, що тріщини утворюють характерні відокрем-

лення, відмічені цілим рядом фахівців на кар'єрах інших корисних ко-

палин. Відокремлення мають різну величину (від нижчої до вищої) і 
відображають рівень організації речовини. Тому руйнування вміщую-

чих порід на закладених природою відокремлення повинно відбувати-

ся з меншою кількістю енергії. Майже всі існуючі в даний час дроби-

льні агрегати не враховують цього факту, тому вони дуже енергоємні. 
У зв'язку з цим пошук оптимальних розмірів рудного тіла або пород-

ного компоненту для отримання максимального розкриття руди приз-
водить до формування нових технологій вилучення корисних металів. 
З цих позицій вивчення вмісту корисних компонентів в різному гранс-
кладі вміщуючих порід має сенс. 

Таблиця 3 

Вміст самородної міді за класами крупності в подрібнених породах 

Класи  

крупності, 
мм 

Вміст самородної міді 
Вага, г % Вага, г % Вага, г % 

Проба № 1 Проба № 2 Проба № 3 

+10 33,50 20,70 20,10 14,670 16,50 17,10 

-10+5 40,50 23,60 37,90 27,66 28,40 29,30 

-5+1,0 45,10 23;60 30,50 22,26 24,10 25,70 
-1,0+0,5 25,60 14,63 19,50 14,25 12,40 18,50 

-0,5+0,1 15,10 8,73 15,00 10,90 8,10 8,60 

-0,1+0,05 10,20 5,809 14,00 10,26 6,40 6,80 

Всього в пробі 172,0 100,0 137,0 100,0 96,0 100,0 

 Проба № 4 Проба № 5 Проба № 6 

+10 12,40 15,70 10,50 20,20 - - 
-10+5 16,20 20,50 8,20 15,80 12,20 26,00 

-5+1,0 22,30 28,30 10,00 19,20 15,30 32,50 
-1,0+0,5 13,20 16,60 11,10 21,30 5,40 11,50 

-0,5+0,1 7,30 9,30 6,40 12,30 7,60 16,10 

-0,1+0,05 7,60 9,60 5,80 11,20 6,50 13,80 

Всього в пробі 79,0 100,0 52,0 100,0 47,0 100,0 
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Висновок. Таким чином, виконані дослідження носять попередній 

характер, проте вони дозволили встановити поліметалічну мінераліза-
цію вміщуючих порід з процентним вмістом кожної мінералізації, до-

зволяють зробити висновок про доцільність комплексного підходу до 

процесу збагачення мінералів при розробці родовища, а також вказу-
ють на доцільність відцентрового методу рудопідготовки сировини до 

збагачення, оскільки він якнайповніше реалізує фізичну природу руй-

нування гірської маси. 
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The results of experimental researches on determination of mineral 

composition of different magmatic breeds of basaltic deposit are 

brought. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ САМОРОДНОЙ 

МЕДИ ПО КЛАССАМ КРУПНОСТИ НА РАФАЛОВСКОМ  

БАЗАЛЬТОВОМ КАРЬЕРЕ 

 

Приведены результаты экспериментальных исследований по 

определению минерального состава различных магматических 

пород базальтового месторождения. 

Ключевые слова: базальт, самородная медь, туф, лавобрекчия, ру-

доподготовка. 
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