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ОЦІНКА ФОРМ ,РОЗМІРІВ ТА ПРОСТОРОВОГО РОЗМІЩЕННЯ ПЕГМАТИТІВ ТА РОЗРОБКА 

МЕТОДИКИ ЇХ ГЕОМЕТРИЗАЦІЇ 

 
Україна володіє великим ресурсним потенціалом кольорового каміння, яке за сукупністю ознак 

поділяється на чотири групи: коштовне, напівкоштовне, виробне, декоративно-облицювальне. В данній 

роботіі досліджувалось Волинське родовище каменесамоцвітної і п’єзооптичної сировини. В його 

надрах зосереджені великі запаси п’єзосировини, напівкоштовних та виробних каменів. Коштовні, 

напівкоштовні камені залягають в заноришевих камерах пегматитів, які мають різну характеристику та 

розміщення , що потребує запровадження спеціальних технологій розробки пегматитів підземним 

способом. Таким чином оцінка просторового розміщення та продуктивності пегматитів, що вміщують 

каменесамоцвітну сировину, з метою їх геометризації для обґрунтування параметрів їх розробки 

підземним способом являється основною проблемою при вирішенні задачі.   
Мета роботи полягає у встановленні закономірностей структури та просторового розміщення пегматитів, їх 

геометризації на цій основі, для обґрунтування параметрів підземної розробки пегматитових покладів. 

Пегматитові поклади Волинського родовища  характеризуються переважно ізометричними формами. 

Враховуючи даний фактор та близьку внутрішню будову, але відміність за розмірами, розташуванням відносно 

контакту кислих та основних порід та глибину залягання доцільним є формування узагальненої моделі 

пегматиту, яку можна уподобити  вписаному в пегматит стиснутому еліпсоїду обертання  

Для оцінки геометричних розмірів структурних зон пегматитів був виконаний їх порівняльний аналіз, окремо 

по найхарактернішим у геологічному відношенні ділянкам. Для цього родовище, яке простягається з півдня на 

північ на 22 км було розділено на три частини: Північну ,Центральну,  і Південну частини. 

Центральна частина родовища представлена найпродуктивнішими пегматитами з великими міаролами, в 

яких міститься високоякісна п’єзооптична і каменесамоцвітна сировина. 

Для з’ясування зміни розмірних характеристик пегматитів в різних частинах родовища була першочергово 

розроблена каркасна модель родовища, головною віссю (остовом) якої слугувала усереднена лінія контакту 

кислих і основних порід, а потім перпендикулярно до неї будувались геологічні профілі (рис. 1). По кожному 

профілю узагальнювалась, аналізувалась і оцінювалась інформація площадного розташування і розмірних 

параметрів пегматитів, що найближче розміщені до профільної лінії 

Пегматити Волинського родовища різняться за своїм кристалосировинним вмістом ядра ,що і визначає їхню 

цінність. Тому при розрахунку сировинного запасу враховують саме цей фактор. Особливе місце серед них 

посідають кварц, топаз і берил. 

 
Рис. 1. Каркасна модель для оцінки площадного розміщення пегматитів. Система координат – умовна 

 

Важливим чинником  що впливає на проектування гірничого підприємства є перспективність пегматитового 

тіла яка базується на раціональному поєднанні основних показників оцінки продуктивності пегматитового тіла: 

потужність, будова і колір польових шпатів. Оскільки різні зони пегматитового тіла мають різну якісну і 

кількісну характеристику, то необхідним було встановлення залежностей потужностей зон від загальної 

потужності пегматиту і визначення коефіцієнтів вартості компонентів, що виймаються. 

На підставі аналітичних досліджень було запропоновано виявлення і оцінка об’єднаного критерію 

перспективності пегматитового тіла. Для визначення даного показника було запропоновано вираз наступного 

вигляду: 
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де,   D – об’єднаний критерій перспективності пегматитового тіла; 

тзі  – потужність і-тої зони; 

тТ  – потужність пегматитового тіла 

Сі  – коефіцієнт вартості корисних компонентів в і-тій зоні; 

kц  – коефіцієнт кольору польових шпатів пегматитового тіла. 

Враховуючи дані обрахунків , залежність між різними критеріями пегматитів та даних геологічної розвідки  

можна провести поділ родовища на шахтні поля та визначити оптимальні напрямки та місця розташування 

гірничих виробок .  

Головними критеріями вибору площі в якості шахтного поля на родовищах кристалосировини є: 

 наявність груп і окремих пегматитів з підрахованими запасами за категорією С2; 

 наявність пегматитів, які віднесені до продуктивних, але мало досліджені. 

Всі наявні геологічні дані про місцерозміщення пегматитових тіл, їх концентрацію і умовну продуктивність 

дають можливість на даний момент виділити чотири площі в якості самостійних шахтних полів. Для цих 

чотирьох полів можна вказати головні розкривні виробки – шахтні стволи та відкотні штреки, оскільки в цих 

виробках знаходяться ділянки найбільшого зосередження робіт.   

На визначення оптимальності місця розташування розкривних виробок, а також найкращих напрямків їх 

проведення за методом лінії штреків впливає тільки два чинника: місце розташування самого пегматитового тіла 

та його продуктивність. 

Після проведених досліджень і виконаних обрахунків визначається найоптимальніше місце закладення головної 

розкривної виробки, ,вертикального ствола для якого обраховувались координати , в подальшому за даними 

будується модель родовища 

Висновки: 

• Продуктивність пегматитових тіл залежить від потужності тіла, його будови та кольору польових 

шпатів. При цьому визначальну роль відіграють перші два чинника. 

• З’ясування закономірностей зміни розмірних характеристик і продуктивності пегматитів від їх 

географічного розташування найдоцільніше виконувати на основі розробки каркасної моделі родовища 

• Встановлені оптимальні параметри моделі системи гірничих виробок, місцезакладення головної 

розкривної виробки та напрямки проведення головних підготовчих виробок. 

• За допомогою запропонованого методу визначення оптимальних параметрів місцезакладення головних 

розкривних виробок та напрямків проведення головних підготовчих виробок можна підвищити ефективність 

видобування кристалосировини на 2,6 %. 

 


