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ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ
НИЖНЬОВЕНДСЬКОЇ
ТРАПОВОЇ ФОРМАЦІЇ
ВОЛИНСЬКОГО РУДНОГО
РАЙОНУ НА ПРОМИСЛОВІ
КОНЦЕНТРАЦІЇ САМОРОДНОЇ
МІДІ
Розглянуто особливості геологічної будови нижньовендських
трапових комплексів Волинського міднорудного району, мінеральний склад і морфологічні типи мідних руд, супутню благороднометалічну мінералізацію, закономірності розміщення і чинники
самородномідного зруденіння трапів. Уточнено металогенічне районування Волинського міднорудного району.
Features of geological structure of lower-vendian trappean complexes of the Volynian copper-ore district, mineral composition and morphological types of copper ores, concomitant noble-metal mineralization,
conformities to law of placing and factors of native-copper mineralization of traps are considered. Metallogenetic districting of the Volynian
copper-ore district is specified. Prospects on a native-copper estimation
are maid.

Вступ
На сьогодні Україна не
має розвіданих запасів мідних руд, а імпортує мідну
сировину з Росії, Польщі та
деяких інших країн. При цьому щорічні витрати за цією
статтею становлять близько
380 млн доларів США. Проте перспективи виявлення
власних міднорудних об’єктів на теренах України значні. За ступенем перспективності основним потенційно
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промисловим формаційним
типом є самородномідний
у трапових утвореннях волинської серії нижнього венду, в межах Волинського міднорудного району.
Про значні перспективи
трапів цього району на мідь
засвідчують великі об’єми
і латеральна
поширеність
рудовмісних порід, наявність
декількох
стратиформних
рудних рівнів вулканітів [11,
12, 14] з визначеними промислово значимими вмістами
міді, самородний характер

мідного зруденіння [8, 9, 14],
прояви супутньої благороднометалічної мінералізації)
[2], можливість комплексного використання рудовмісних
порід, задовільна екологічна безпека переробки руди
тощо. Крім того, формаційна
належність і докембрійський
вік рудної формації, петрографічний і хімічний склад
рудовмісних порід, стратиформність зруденіння, мінеральний склад і структурнотекстурні особливості руд,
характер
гідротермальних
змін і метаморфізму порід та
деякі інші ознаки зближують
самородномідне зруденіння
в трапах Волині з великими
мідними родовищами Верхнього Озера (США) [10].
Великі родовища самородної міді в трапових базальтах є рідкісними. Єдиними об’єктами, що експлуатувалися, була група родовищ
півострова Ківіно (Мічіган,
США). Ці родовища за 120 років видобування дали понад
5 млн т міді і близько 500 т
срібла. Після закриття мідних рудників у кінці 60-х років ХХ століття родовища
такого типу не розглядалися
як перспективні. Відкриття
в останні десятиліття придатних до експлуатації нових
великих родовищ цього типу
в Британській Колумбії [15]
та Китаї [16, 17] дають підстави по-новому подивитися
на перспективи мідного зруденіння в нижньовендських
трапових комплексах Волині і всієї південно-західної
частини Східноєвропейської
платформи (СЄП). Геологічні дослідження, виконані
останніми роками в межах
ГДП-200, ГГЗ-50 і під час
пошуків міді у Волино-Подільському регіоні, дали змогу отримати великий обсяг
нової інформації про склад,
будову, структурний план,
стратиграфічну і тектонічну
позиції та міденосність нижньовендских трапових комплексів регіону і на цій основі
переглянути їх перспективність на мідь.

Геологічна будова трапових
комплексів Волинського
міднорудного району
Такого таксономічного
елемента як Волинський
міднорудний район (ВМР)
на сьогодні не передбачено
чинною в Україні схемою
металогенічного районування [1], але слід зазначити, що
це широковживане поняття
варто зберегти, розуміючи
під ним територію максимального розвитку міденосних продуктів нижньовендського трапового магматизму в ефузивній, пірокластичній та гіпабісальній фаціях
і складною плікативно-блоковою та моноклінальноблоковою деформаційною
структурою (рис. 1). Ця територія в геотектонічному
відношенні загалом контролюється
Волинсько-Двінською міжгеоблоковою зоною в кристалічному фундаменті регіону, успадкованою
пізньодокембрійським Волино-Поліським прогином
(ВППр) у системі ВолиноОршанського авлакогену, та
обмежується контуром поширення найпродуктивнішого на мідь верхньоприп’ятського трапового комплексу
[4]. За типами геологічної
будови трапової формації
Волинський
міднорудний
район територіально відповідає Брестсько-Волинській
структурно-фаціальній зоні
(СФЗ) нижнього венду [3],
в якій за повнотою і потужністю трапового розрізу
виділяються Західна, Центральна і Східна структурно-фаціальні підзони (СФП)
(рис. 1).
Міденосні товщі нижнього венду в межах ВМР мають
загальну потужність до 800 м.
Під ними в межах ВППр
містяться рифейські олігоміктові та аркозові відклади
поліської серії, а над ними
з розмивом залягають верхньовендські вулканоміктові
відклади могилів-подільської
серії потужністю 17–170 м
або відклади мезозойськокайнозойського чохла.
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Розріз нижнього венду в межах досліджуваного
району (рис. 2) репрезентують сім стратонів (знизу
догори): 1 – бродівська світа
– аргіліт-пісковикова (0–60 м);
2 – горбашівська світа, гравеліто-пісковикова з домішками пірокластики та локальними покривами пікритів
(15–60 м); 3 – заболотівська
світа, складена численними
(до 7) покривами магнезіальних апоолівінових базальтів

з пачками вулканокластитів (до 265 м); 4 – бабинська
світа – туфова з покривом
толеїтових базальтів у середній частині (90–210 м);
5 – лучичівські верстви, складені кількома (до 5) зональними покривами толеїтових
базальтів і вулканокластитів
(15–117 м); 6 – зорянські вулканоміктові верстви (0–63 м);
7 – якушівські верстви, представлені численними (до 7)
зональними покривами ти-

танистих базальтів і вулканокластитів, іноді за участі
туфоконгломератів і продуктів вивітрювання (до 135 м).
Три останніх стратони виділені як самостійні підрозділи [7], але затверджені НСК
(від 18.09.2008) у ранзі верств
ратнівської світи.
Ефузиви волинської серії
представлені в нижній частині розрізу пікритами магнезіальними, апоолівіновими
базальтами (західнобузький
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траповий комплекс [6]), у середній – нормальними низькотитанистими толеїтами та
їх туфами (верхньоприп’ятський траповий комплекс
[4]), у верхній – високотитанистими базальтами і феробазальтами (біловезько-подільський траповий комплекс [3]). Тільки у Брестській
западині серед трапів відомі
локальні тіла дацитів та їх туфів (брестський комплекс).
Для базальтових покривів

Рис. 1. Схема геологічної будови і металогенічного районування Волинського міднорудного району в межах України
1–4 – елементи металогенічного районування: 1 – межа Прип’ятсько-Дністровської та Львівсько-Тернопільської структурно-металогенічних зон, вік і символи провідних і супутніх видів корисних копалин; 2 – межа металогенічних зон: Луківсько-Ратнівської – І, Волино-Подільської – ІІ, Волино-Поліської – ІІІ, Подільської – ІV, вік і символи провідних і супутніх видів корисних копалин; 3 – межі металогенічних
районів: Волинського – 1, Кухітсько-Вольського – 2, Маневицького – 3; 4 – межі рудоносних полів: Північно-Гірницького – 1, Катуського – 2,
Турсько-Лугівського – 3 (Жирицький рудопрояв – 3.1, рудопрояв Заліси-Шменьки – 3.2), Ратнівського – 4, Бронницького – 5, Видертського – 6,
Любешівського – 7, Лишнівського – 8, Чудлянського – 9, Комарівського – 10 (Південно-Рафалівський рудопрояв – 10.1), Тельчанського – 11,
Теклінського – 12, Оваднівського – 13; 5–6 – категорії оцінених ресурсів міді: 5 – прогнозних; 6 – перспективних; 7 – категорія промислових запасів міді; 8 – ступені перспективності площ (позначки зліва від риски): В – висока, С – середня; 9 – ступені надійності визначення
перспективності (позначки справа від риски): В – надійна, С – середньої надійності, М – малої надійності; 10 – середня глибина вивчення
прогнозованого об’єкта (в м); 11–14 – рекомендовані види пошукових і розвідувальних робіт: 11 – пошукові роботи І черги; 12 – пошукові
роботи ІІ черги; 13 – розвідувальні роботи; 14 – пошуково-оцінювальні роботи; 15 – міжблокові регіональні тектонічні зони; 16 – межі
структурно-фаціальних підзон Брестсько-Волинської СФЗ; 17 – головні розривні порушення: а) достовірні; б) імовірні; 18 – другорядні
розривні порушення: а) достовірні; б) імовірні; 19 – межа поширення верхньовендських відкладів у покрівлі трапової формації; 20 – сили
габро-долеритів; 21 – ізогіпси поверхні трапової формації
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характерна вертикальна текстурно-структурна зональність. В їх розрізі від країв
до центру спостерігаються:
1 – лавокластичні брекчії
з туфогенним, гідротермальним і лавовим цементом;

2 – мигдалекам’яні базальти; 3 – масивні афанітові
базальти; 4 – фанеритові базальти пегматитової фації.
Потужності лавокластичних
брекчій і мигдалекам’яних
базальтів у верхній частині

покриву набагато більші,
ніж у нижній. Потужність
покривів змінюється від 1 до
70 м, зазвичай до 20 м.
Сили габро і габро-долеритів залягають під траповою формацією Волині

Рис. 2. Схематична зведена колонка нижнього венду Волині та позиція в ній стратиформних міденосних горизонтів і морфотипів мідного зруденіння:
1 – базальти афанітові, 2 – базальти фанеритові смугасті, 3 – базальти мигдалекам’яні, 4 – лавокластичні брекчії, 5 – базальтові туфи, 6 – туфіти, 7 – вулканоміктові відклади, 8 – теригенні (переважно
олігоміктові) відклади; 9–13 – самородномідне зруденіння: 9 – розсіяно- і гніздово-вкраплене, 10 – у мигдалинах, 11– прожилкове, 12 – жовнове
П р и м і т к а. Олівінові базальти і пікрити показані фіолетовим кольором, толеїтові базальти – зеленим, титанисті базальти – блакитним.

в межах поля максимального
розвитку її ефузивних і пірокластичних фацій. Більшість
дослідників ці сили зараховують до субвулканічної фації трапів. Вони локалізовані
в розрізі неопротерозою в основному серед рифейських
відкладів поліської серії (хотешівська [3] та осовська
асоціації [4]) і досить рідко
серед порід волинської серії
(берестецька асоціація [6]).
У деформаційній структурі Волинського міднорудного району (рис. 1) нижньовендські трапові комплекси
виступають на домезозойську поверхню у Прип’ятському валі і в західному
крилі Поліської сідловини.
Звідси вони поступово занурюються на південний захід
до лінії Тейссейре-Торнквіста
на глибину понад 4 км (сверд.
“Перемишляни”) і стають
недоступними для вивчення.
В північних районах ВолиноПодільської плити домезозойські нашарування чохла,
зокрема трапові, деформовані в пологі брахіскладки:
плоскодонні мульди, валоподібні і куполоподібні підняття різних розмірів. Разом
з верхньовендськими і нижньопалеозойськими верствами вони розбиті численними
герцинськими розломами на
блоки, в межах яких мають
переважно субгоризонтальне залягання або моноклінально нахилені під кутами
до 5–10, зрідка до 30°. Частина цих розломів має довендське закладення і контролює
розподіл проявів трапового
вулканізму [4, 13, 14]. Амплітуди вертикальних переміщень по розломах становлять десятки і сотні метрів,
а по Володимир-Волинському розлому − до 1 км, Любомльському – до 1 250 м. Ці
герцинські розломи післярудні. Разом з тим, у трапах
повсюдно трапляються зони
тріщинуватості та катаклазу,
які утворились, а потім зазнали гідротермальної мінералізації, зокрема самородномідної, ще до пізнього вен-
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ду. Загалом деформаційна
структура трапів найбільш
напружена в межах Волинського палеозойського
підняття, над Центрально-Білоруською шовною
зоною в ранньопротерозойському кристалічному
фундаменті.
Гідротермально-метасоматичні зміни порід у трапах
району за ступенем і масштабами, типоморфними мінеральними асоціаціями, а також
температурними параметрами
(до 335 °С) мінералоутворення
відповідають цеолітовій і преніт-пумпеліїтовій фаціям метаморфізму [5]. Асоціації
гідротермальних мінералів
тут мають зональний розподіл. Виділяються верхня та
нижня цеолітова і пренітова
зони, послідовна зміна яких
простежується зверху вниз
по вулканогенному розрізу
волинської серії. Основними
асоціаціями типоморфних
гідротермальних мінералів
у пренітовій зоні є хлорит+
+смектити+ломонит+преніт±вайракіт±мідь, хлорит+
+смектити+преніт+альбіт+
+анальцим±кальцит; у цеолітовій зоні – хлорит-смектити+стильбіт(±гейландит)+
+морденіт+халцедон±мідь,
хлорит+стильбіт+анальцим±
±вайракіт±кальцит±кварц±
±мідь, хлорит+кальцит+стильбіт+анальцим+натроліт. До
складу асоціацій можуть також входити гізінгерит, палагоніти та яшмоїди – епігенетичні утворення більш ранньої догідротермальної стадії.
Мідні руди
Мінеральний склад мідних руд характеризується
домінуванням серед мідних
мінералів виділень самородної міді, яка утворює
багатогранники, їх зростки,
дендрити та агрегати різних
форм [8]. Інші мінерали міді
репрезентовані представниками наступних мінералогічних класів: сульфіди, гідрооксиди, силікати, сульфати,
фосфати. Одним з найпоширеніших сульфідів міді,

що асоціює із самородною
міддю, є халькозин. У мідних
рудах іноді присутні самородні метали – залізо, срібло,
золото, нікель. За структурно-текстурними
ознаками
мідні руди характеризуються
переважно гіпідіоморфно-,
алотріоморфнозернистою,
зрідка дендритовою і цементною структурами і наявністю вкраплених, смугастих, прожилкових, петельчастих текстур.
За хімічним складом самородна мідь Волині є надзвичайно чистим мінералом. Основні домішки в ній
– срібло і залізо, вмісти яких
коливаються в доволі широких межах: Ag – від 0,01
до 0,37 %, а Fe – від 0,01 до
3,54 %. Окрім того, присутнє Au (до 0,03 %) та інколи
сліди паладію. Вищий вміст
домішок Fe і Ag властивий
міді бідних руд з розсіяно- та
смугасто-вкрапленим морфотипом мінералізації з масивних базальтів і туфів, нижчий – міді порівняно багатих
руд з прожилково-вкрапленим
і самородним типом мінералізації.
Морфотипи самородномідних руд характеризуються широким розмаїттям
форм [9]. Розсіяно-вкраплене зруденіння розвинуте
переважно в потужних базальтових покривах чітко
вираженої зональної будови. Прожилкове зруденіння
трапляється в ареалах тріщинуватості і прожилкової
гідротермальної мінералізації порід. Самородна мідь
у мигдалинах базальтів поширена у формі вкраплень
і лусок разом з гідротермальними мінералами. Жовнові самородки міді чітко
локалізовані і трапляються
в основі нижнього базальтового покриву лучичівської
світи в межах Рафалівської
і Мидської ділянок. Комбінації морфотипів самородномідного зруденіння характерні для ділянок збільшеної потужності рудних
інтервалів (до 10 м).

Супутня благороднометалічна мінералізація в мідних рудах регіону найповніше вивчена стосовно срібла
[2]. Виявлено досить стійку
геохімічну асоціацію міді
і срібла, коефіцієнт кореляції між якими в більшості
рудних горизонтів становить
понад 0,75. При цьому середній вміст срібла майже на
порядок перевищує значення його кларка для основних
порід. Срібло в самородній
мінеральній формі дуже часто фіксується в аншліфах
і мінералогічних (протолочних) пробах, відзначаючись
високою чистотою. За даними мікрозондового аналізу,
вміст срібла в мінералі перебуває в межах 97,55–99,64 %.
За мікрозондововими визначеннями в монофракціях самородної міді з рудовмісних
порід рудопрояву Жиричі
середній вміст срібла становить 706 г/т (n = 51), а для
Південно-Рафалівського мідепрояву– 564 г/т (n = 79).
Останнім часом з’явилися дані, що підтверджують
перспективність зазначених
мідепроявів відносно інших
благородних елементів – золота і платиноїдів. У трапах
виявлені високі вмісти золота (до 9,56 г/т), які віднесені
(по вертикалі) до міденосних
горизонтів у базальтових
покривах, але по латералі
здебільшого не збігаються
з мідним зруденінням.
Закономірності розміщення
самородномідного зруденіння в розрізі
Мідне зруденніння в трапах регіону має площовий
характер і належить до стратиформного типу самородномідної рудної формації.
У зведеному розрізі трапової
формації виділяється декілька (загалом до дванадцяти)
стратиформних горизонтів
самородномідної мінералізації (рис. 2), віднесених до
певних стратонів, базальтових чи туфових покривів
волинської серії. Рудні тіла
серед них мають переваж-
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но субпластову і лінзоподібну форму. Причому рудних тіл у горизонті може
бути декілька.
Протяжність міденосних
горизонтів досягає в певних
напрямках десятків кілометрів, а рудних стратиформних
тіл серед них – сотень метрів.
Розміщення
концентрацій
міді в породах загалом нерівномірне – від малопотужних інтервалів із жовновими
самородками і прожилками
міді, які характеризуються
ураганними її вмістами, до
інтервалів (потужністю до
кількох метрів) з розсіяною
вкрапленістю
самородної
міді, що має незначні, але
сталі концентрації.
Самородна мідь у відкладах горбашівської світи
і тих розрізів, які відповідно
до чинної стратиграфічної
схеми для докембрійських
утворень Волино-Поділля
картуються як бродівська
світа, приурочена до теригенних відкладів, у складі
яких є домішки пірокластики. Присутність міді в цих
відкладах пояснюється впливом на них гідротермальних
процесів. Самородна мідна
мінералізація представлена
у вигляді поодиноких зерен
і лусочок розміром до 1 мм,
що містяться переважно
в цементі пісковиків і гравелітів, а також пластинчастих
виділень на площинах спайності польових шпатів. Густі
вкраплення міді серед алевролітів та аргілітів бродівської світи утворюють гнізда
в плямах освітлення цих червоноколірних відкладів, а також локалізуються у вигляді
плівок навколо теригенних
зерен кварцу. В останніх самородна мідь іноді консервується регенерованим кварцом. На цей час у відкладах,
що можуть розглядатись як
бродівські, визначено чотири перерізи з вмістами міді
в межах 0,1–0,33 % (таблиця).
Міденосність заболотівської світи найповніше
вивчена в межах Луківсько-
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Стратони (базальтові
покриви і туфові
пачки в їхньому складі)

Міденосні горизонти

Кількість інтервалів
з мідною
мінералізацією

Кількість та відсоток
інтервалів з
вмістами міді понад 0,1 %
і потужністю понад 1 м **

Таблиця. Кількісний розподіл мідної мінералізації і зруденіння у стратонах нижнього венду
(в межах України)

V1jk (b5)

3Б5

V1jk (b4)

3Б4

8

0

1

1

0

0

V1jk (b3)

3Б3

18

4

4

1

0

1 (25 %)

V1jk (b2)

3Б2

54

19

25

12

2

7 (37 %)

V1jk (b1)

3Б1

351

121

142

84

6

26 (21 %)

Кількість проб
з вмістами міді (%)

усіх

потужністю
понад 1м

0,05–0,1

0,1–0,5

понад 0,5

5

2

1

0

0

0

V1zr

3Б/3А

8

1

1

1

0

0

V1lč (b5)

3A5

3

0

0

0

0

0

V1lč (b4)

3A4

13

8

5

5

1

0

V1lč (b3)

3А3

1361

269

145

41

8 (3 %)

V1lč (b2)

3А2

1230

233

116

58

5

12 (5 %)

V1 lč (b1)

3А1

2155

450

346

123

11

29 (6 %)

V1bb3 (t2)

2В

81

7

109

5

2

3 (43 %)

2Б

484

125

0

110

37

10 (8 %)

2А

178

63

67

116

35

30 (48 %)

85

4*

2*

3*

0

0

40

10

13

13

4

7 (70 %)

V1gb

9

0

1

0

0

0

V1br

34

7

7

4

2

V1bb (b1)
1

V1bb (t1)
V1bb
V1zb(b1+ b2)

1А1+1А2

3 (43 %)

П р и м і т к и: br – бродівська, gb – горбашівська, zb − заболотівська, bb – бабинська світи; lč – лучичівські; zr − зорянські, jk – якушівські верстви ратнівської світи; b1…b5 − покриви базальтів та їх номер,
t1… t2 − пачки туфів та їх номер (знизу догори по розрізу від покрівлі горбашівської світи); * поза межами поширення покриву базальтів у бабинській світі. ** За результатами ТЕМ і ТЕД мінімальний промисловий вміст міді в підрахунковому блоці – 0,107 % (Південно-Рафалівський рудопрояв), мінімальна
потужність рудного тіла, яка зараховується в підрахунковий контур – 1,0 м.

Ратнівської горстової зони
(ЛРГЗ) [6, 12], де в її найпотужніших розрізах (знизу
вгору) досить чітко вирізняються два стратиформні
міденосні горизонти − 1А1
та 1А2 (у практиці пошуків міді на Волині першою
цифрою такого символу
прийнято позначати стратиграфічний рівень, літерою
– породну пачку, цифровим
індексом справа внизу – номер базальтового покриву).
Сульфідна мідь, репрезентована лише халькозином,
характерна для горизонту
1А1, а самородна – для горизонту 1А2. Максимальний

вміст сульфідної міді в рудах
прожилкового типу становить 4,5 % на 1,0 м (сверд.
5804), а вкрапленого типу −
1,7 % на 1,0 м (сверд. 4572).
Зруденіння у вигляді вкрапленості самородної міді характеризується вмістами до
0,54 % на 0,5 м, а середньозважений вміст міді сягає
0,42 % на 2,0 м (сверд. 5815)
при вертикальному діапазоні візуально зафіксованої
міді 19,2 м. У горизонтах 1А
та 1А2 визначено небагато,
порівняно з іншими (див.
таблицю), інтервалів керна
з мідною мінералізацією,
але серед них частка з про-

мисловими вмістами міді
≥ 0,1 % і потужністю ≥ 1 м
найбільша.
Розглянуті стратиформні міденосні горизонти 1А1
та 1А2 досліджені тільки на
Гірницькому піднятті. Не
виключено, що звідси вони
можуть поширюватись далеко на південь, аж до Оваднівського підняття, де в другому (знизу) базальтовому
покриві заболотівської світи
в інтервалі глибин 489–532 м
(сверд. 5359) виявлено мідну
мінералізацію, зафіксовану візуально в мигдалинах у вигляді численних плівок самородної міді, але не опробувану.

Мідь у розрізі бабинської світи [4, 12, 14] у межах Центральної СФП міститься у трьох міденосних
горизонтах − 2А, 2Б і 2В. Горизонт 2А міститься в нижній туфовій пачці світи, яка
залягає гіпсометрично нижче базальтового покриву. Тут
міденосними є верстви різноуламкових псамітових туфів,
що мають строкате забарвлення внаслідок наявності
прошарків зеленого кольору
серед
бурувато-червоних.
Зруденіння горизонту 2А
представлене самородною
міддю у вигляді вкрапленості в туфах. Значно рідше
мідь фіксується у вигляді
дендритоподібних агрегатів
і прожилків. Тільки в межах ЛРГЗ кількість перетинів
з вмістами міді понад 0,5 %
на інтервали опробування
до 1,0–1,5 м на сьогодні становить понад 35 (таблиця),
з яких шість мають вміст
міді понад 1 %.
Горизонт 2Б пов’язаний
з базальтовим покривом,
що залягає приблизно в середній частині бабинської
світи. Рудна мінералізація
представлена самородною
міддю, вкраплення якої містяться серед фанеритових
базальтів у вигляді дрібних
зерен і більших ксеноморфних стяжінь у мигдалеподібних утвореннях. Зруденілі
інтервали в місцях густої
самородномідної мінералізації досягають потужності
2–3 м. Опробуванням керна
по них отримано 37 перетинів з вмістами міді понад
0,5 % на інтервали – до 1,2 м,
з яких у восьми зафіксовані
вмісти понад 1 %, а максимальне значення становить
4,15 % на 0,3 м (сверд. 5815,
рудопрояв Жиричі). Горизонт 2Б найстабільніший
щодо потужності інтервалів
зруденіння і вмістів міді.
Горизонт 2В спорадично
простежується у верхній частині розрізу бабинської світи. Значні концентрації міді
в туфах цього горизонту виявлені на ділянках Тельча (до
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0,22 % на 0,8 м), Жиричі (до
0,13 % на 1,0 м), ПівденноРафалівська ( до 0,21 % на
потужність 1,5 м). Мідне зруденіння представлене самородною міддю і халькозином
і зосереджене на відстані до
20 м від перекриваючих бабинську світу лучичівських
базальтів або в зоні контакту з ними.
Мідь у лучичівських
верствах [4, 11] в основному віднесена до нижніх
базальтових покривів зональної будови, серед яких
утворює стратиформні горизонти 3А1, 3А2, 3А3. З них
найпродуктивніший
щодо
міді нижній покрив базальтів − горизонт 3А1. У ньому
виявлено найбільше інтервалів із самородномідною
мінералізацією та отримано
велику кількість проб з промисловими вмістами міді
≥ 0,1 % і потужністю ≥ 1 м
(таблиця), але частка останніх за рахунок домінування
бідного розсіяно-вкрапленого зруденіння (Південно-Рафалівський рудопрояв) виходить незначною. При цьому
зруденілими виявляються як
приконтактові з бабинськими туфами лавокластичні
брекчії, з характерними для
них жовновими мідними самородками, так і базальти
нижніх і центральних частин
покриву, де рудні тіла лінзоподібної форми потужністю
до 4–5 м з переважним розсіяно-вкрапленим і комбінованим морфотипами самородномідної мінералізації
можуть міститися на кількох
рівнях. Кількість проб з вмістами міді понад 0,5 % у рудних горизонтах лучичівських
верств незначна. Для зруденілих лавокластичних брекчій,
в яких містяться самородки,
характерні “ураганні” вмісти
міді, що сягають 5 %.
Мідне зруденіння зорянських верств місцями створює міденосний горизонт
3А/3Б. Самородна і сульфідна мідь трапляється в плямах
освітлення та цементуючій
масі червоноколірних вул-

каноміктових алевролітів
і пісковиків. Кількість зафіксованих інтервалів з мідною
мінералізацією порівняно незначна. Максимальний вміст
міді (0,51 % на 0,4 м) зафіксовано на ділянці Жиричі
(сверд. 4498).
Мідне зруденіння якушівських верств [3, 11] трапляється в п’ятьох відносно
витриманих по простяганню
нижніх покривах титанистих базальтів і феробазальтів, що перемежовуються
з лавобрекчіями, проте найбільш значима продуктивність властива самим нижнім
з них − горизонтам 3Б1 і 3Б2.
В горизонті 3Б1 виявлено порівняно небагато інтервалів
керна з мідною мінералізацією, але отримано значну
кількість і високий відсоток
проб з промисловими вмістами міді ≥ 0,1 % і потужністю
≥ 1 м (див. таблицю). Вертикальний розмах мідної мінералізації в цих горизонтах
нерідко сягає 5–6 м і більше.
При цьому тут спостерігаються дещо частіше, аніж
у горизонтах 3А, знахідки
халькозину.
Чинники самородномідного
зруденіння трапів
Латеральне
поширення стратиформних рудних
тіл загалом зумовлено низкою геологічних чинників,
що відображають вікові,
речовинні, просторові, подієві зв’язки між складовими
трапової формації та їх потенційною рудоносністю, чи
засвідчують про безпосередню наявність міді в трапах та
опосередковано вказують на
присутність її концентрацій.
Стратиграфічні чинники міденосності трапів [11]
засвідчують зв’язок мідного
зруденіння з відповідними
стратонами трапового розрізу. Найперспективнішими
в цьому відношенні є трапи
верхньоприп’ятського комплексу [4], зокрема перша
туфова пачка (міденосний
горизонт 2А) та базальтовий покрив (горизонт 2Б)

у розрізі бабинської світи,
а також нижні покриви базальтів (горизонти 3А1, 3А2,
3А3), лучичівських верств
ратнівської світи (див. таблицю).
Петрографічні
ознаки міденосності трапів [4,
9] спираються на такі емпіричні закономірності. Переважна кількість інтервалів
з мідним зруденінням міститься в низькотитанистих
толеїтових базальтах, тоді
як магнезіальні олівінові базальти та високотитанисті
феробазальти менш міденосні. В зональних базальтових покривах міденосними
є в основному фанеритові
різновиди палагонітових базальтів (пегматитова фація),
а в пачках туфів – переважно зелено- і строкатоколірні
їх різновиди, які за речовинним складом найближчі до
базальтів.
За петрохімічними критеріями найвищі концентрації самородної міді розсіяновкрапленого морфотипу відзначаються в тих базальтах
і туфах, які містять порівняно
високу кількість CaO та FeO.
Самородномідне зруденіння
прожилково-вкрапленого
морфотипу супроводжується підвищенням вмісту в породах SiO2. Між вмістом цих
петрогенних компонентів
і міді статистично визначені
прямі значимі кореляційні
зв’язки.
Мінералогічними індикаторами [8] самородномідного зруденіння трапів служать асоціації типоморфних
гідротермальних мінералів
за участю міді, зокрема кварцові і морденіт-халцедонові
агрегати
гідротермальних
новоутворень, з якими самородна мідь має парагенетичний зв’язок, а також виділення споріднених з міддю інших
самородних металів (заліза,
срібла, золота, нікелю).
Загальний просторовий
розподіл самородного мідного зруденіння в трапах
контролюється
нижньою
цеолітовою і пренітовою
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регіональними зонами гідротермальної мінералізації
[5], а в окремих базальтових покривах фронтальною
стильбіт-морденіт-халцедоновою зоною колони гідротермальних змін. Наявність
у породах самородної міді
тих чи інших морфотипів [9]
виступає критерієм імовірності бідних чи багатих руд.
Розсіяно-вкраплена, смугасто-вкраплена та гніздововкраплена самородномідна
мінералізація характерна для
бідних, а прожилково-вкраплена, жовново-самородна
і комбінованих морфотипів
− для багатих руд. Показниками багатих руд служать
також наявність у породах
ідіоморфних виділень самородної міді, особливо ромбододекаедричних і тетрагексаедричних
кристалів
простих і складних форм та
двійників кристалів міді (111,
100, 110 і hk0).
Структурно-тектонічні чинники міденосності
досліджуваних трапів відповідають за контроль концентрацій міді зі сторони регіональних і локальних тектонічних елементів і структур
[12, 13, 14]. Регіональні тектонічні зони (Костопільсько-Лишнівська, Горинська,
Мінсько-Вижівська та ін.)
місцями контролюють поширення продуктів вулканізму, розподіл їх потужностей,
гідротермальних змін, а разом з ними – мідного зруденіння, обмежуючи рудоносні поля. Горст-антикліналі
(Ратнівська і Хотешівська,
Теклінська, Хотиславська,
можливо Оваднівська, Славатицька і Тельчанська) та
окремі мульди розглядаються як імовірні успадковані
вулкано-тектонічні структури вендського часу. Вони
так само контролюють мідне зруденіння. Наприклад,
Турсько-Лугівське, ПівнічноГірницьке і Ратнівське рудоносні поля смугою завширшки 3–10 км охоплюють крила
Ратнівської горст-антикліналі з тенденцією зменшення
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рудоносності як у бік ядра
антикліналі, так і зворотньо.
Серед локальних структурно-тектонічних критеріїв
міденосності найчіткішим
є наявність у трапах ділянок
тріщинуватості і катаклазу
з прожилковою гідротермальною мінералізацією,
зокрема самородномідною.
Палеовулканологічні
чинники міденосності трапів
[3, 4, 6, 13, 14] проявлені в наступному. Продукти трапового магматизму в ефузивній,
пірокластичній і гіпабісальній фаціях максимально розвинуті в Центральній СФП
Брестсько-Волинської СФЗ.
У зв’язку з цим міденосність
трапів у межах цього регіонального палеовулканічного
елемента найзначиміша. Переважна кількість проявів
мідного зруденіння приурочена до локальних палеовулканічних трапових споруд
із збільшеною потужністю
і числом базальтових покривів і часткою базальтів в їхньому складі. Між сумарними
потужностями базальтових
складових трапового розрізу
і сумарними потужностями
інтервалів самородномідної
мінералізації визначена пряма значима кореляція.
Прямими пошуковими
ознаками мідного зруденіння в трапах регіону служать
наявність у породах виділень
міді в самородній і сульфідній формі, а також середньоі висококонтрастні геохімічні аномалії міді. Показниками
зруденіння, що базуються на
кількісних ознаках, вибрані:
рудні перетини з промисловими (або близькими до них)
вмістами міді (у % за даними
хімічних визначень) у класах
0,1–0,5 і > 0,5; ділянки трапів
із сумарною потужністю міденосних інтервалів ≥ 10 м
і міднорудних (Cu > 0,1 %)
інтервалів > 1,0 м.
Практична спроможність
розглянутих прогнозних критеріїв та ознак міденосності
трапів регіону підтверджена
їх використанням під час пошуків міді й оцінки прогноз-

них ресурсів Волинського
міднорудного району.
Металогенічне районування
Волинський міднорудний
район згідно з “Комплексною металогенічною картою України” [1] міститься
в межах Волино-Причорноморської металогенічної
провінції, Волино-Дністровської субпровінції та займає
північні частини Прип’ятсько-Дністровської і Львівсько-Тернопільської структурно-металогенічних зон.
У межах Прип’ятсько-Дністровської структурно-металогенічної зони традиційно
виділяються металогенічні
зони − Луківсько-Ратнівська і Волино-Подільська,
які обмежуються на сході
і північному сході сучасною
ерозійною межею нижньовендської трапової формації, а на заході і південному
заході покрівлею верхньовендських
(канилівських)
відкладів (рис. 1). Межею
зазначених металогенічних
зон є Горинська тектонічна
зона (Луцький розлом), яка
розділяє трапи за ступенем
прояву в них ефузивних і гіпабісальних продуктів магматизму і за міденосністю.
У Луківсько-Ратнівській
металогенічній зоні ми виділяємо Волинський, Кухітсько-Вольський і Маневицький металогенічні райони
(рис. 1). Вони відповідають
структурно-фаціальним
підзонам Брестсько-Волинської СФЗ: Волинський
– Центральній СФП, а Маневицький і Кухітсько-Вольський – Східній СФП, які відрізняються геотектонічною
позицією, повнотою і потужністю трапових розрізів
інаявністю відповідних стратиформних рудних горизонтів, проявами гіпабісальних
фацій магматизму і деформаційною структурою.
Волинський металогенічний
район міститься
в межах Волинського палеозойського підняття, кристалічним фундаментом якого

служать палеопротерозойські комплекси ЦентральноБілоруської шовної зони. Для
нього характерна найбільша
повнота розрізів трапової
формації і напружена плікативно-блокова деформаційна
структура. Основними міденосними стратиграфічними
рівнями служать горизонти
1А, 2А, 2Б, 3А і 3Б. За комплексом
стратиграфічних,
структурних, палеовулканічних, літолого-петрографічних і мінералогічних критеріїв і прямих пошукових ознак
у межах району виділено сім
рудоносних полів (рис. 1). Турсько-Лугівське, Північно-Гірницьке, Ратнівське, Катуське
і Бронницьке поля розміщуються у Прип’ятському валі
та Луківсько-Ратнівській горстовій зоні в його стержневій
частині.Теклінське й Оваднівське рудоносні поля виділені
в ядрах однойменних великих
антиформ Турійського валу.
В межах Турсько-Лугівського
рудоносного поля найкраще
вивчені рудопрояви Жиричі
і Заліси-Шменьки, які можна
вважати потенційними родовищами.
Маневицький металогенічний район у тектонічному плані розміщується
в північній частині ВолиноПодільської плити (монокліналі), де фундаментом служать кристалічні комплекси
Осницько-Мікашевицького
вулкано-плутонічного поясу нововолинід. У розрізі
трапів тут відсутній ряд стратонів і відповідних міденосних горизонтів, характерних
для Волинського району.
За комплексом прогнозних
критеріїв і прямих пошукових ознак у Маневицькому
районі виділено чотири
рудоносних поля: Тельчанське, Комарівське, Лишнівське і Чудлянське. В межах
Комарівського рудоносного
поля виділено Південно-Рафалівський рудопрояв, який
претендує на ранг потенційного родовища.
Міденосність району суттєво відрізняється від Волин-

ського. Основними міденосними горизонтами тут є 3А
і 3Б. Особливостями району
є наявність мідного, самородномідного і сульфідного зруденіння в теригенних
породах бродівської світи
і самородків у лавобрекчіях
у підошві ратнівської світи,
підвищений вміст золота (до
0,03 %) у самородній міді, наявність високих вмістів золота (до 9,56 г/т) у породах міденосних горизонтів, які по
латералі здебільшого не збігаються з мідним зруденінням. До особливостей району слід зарахувати так само
наявність сульфідномідного і благороднометалічного
(срібло, золото) зруденіння
в перекриваючих трапи теригенних (вулканоміктових)
відкладах могилів-подільської серії верхнього венду.
Кухітсько-Вольський металогенічний район розміщений у перехідній зоні між
Волинським палеозойським
підняттям і Волино-Подільською монокліналлю та відповідними їм структурами
у кристалічному фундаменті
і металогенічними елементами чохла. Він вивчений найменше. Міденосність цього
району пов’язана з горизонтом 3А, меншою мірою − 3Б.
У його межах виділено два
рудоносних поля − Видертське і Любешівське.
Оцінка перспектив на самородну мідь
Завершені у 2008 році пошуки родовищ міді в межах
рудопроявів
Волинського
рудного району і пошуковооцінювальні роботи на Рафалівській площі дали змогу
уточнити, а в окремих випадках по-новому вирішити питання міденосності нижньовендських трапів, а також
переглянути і дообґрунтувати їх перспективи на мідь.
Головні результати виконаних робіт полягають у наступному:
1. У Волинському міднорудному районі на основі
наведених вище закономір-
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ностей розміщення і чинників (критеріїв) локалізації
самородномідного зруденіння нижньовендських трапів
переглянуто металогенічне
районування: уточнено металогенічні зони, металогенічні райони, виділено рудоносні поля, а в них перспективні
рудопрояви міді.
2. У Волинському металогенічному районі найдетальніше вивчено Жирицький рудопрояв (не розпочаті пошуково-оцінювальні
роботи), в Маневицькому
– Південно-Рафалівський рудопрояв (виконані пошуково-оцінювальні роботи). Ці
рудопрояви беруться за еталонні об’єкти в разі оцінки
ресурсів міді методом аналогій для інших рудоносних
полів.
3. Оцінено прогнозні
і перспективні ресурси за категоріями: для Волинського
металогенічного району − Р3,
Р2, Р1 і для Кухітсько-Вольського району – Р3, для Маневицького району – Р3, Р1.
4. У межах Волинського металогенічного району за ступенем вивченості, характером розподілу
міднорудної мінералізації
найперспективнішим є Жирицький рудопрояв, а також
аналогічні йому рудопрояв
Заліси-Шменьки і ПівнічноГірницьке рудоносне поле,
де можна спрогнозувати наявність декількох дрібних
і середніх родовищ, в яких
(залежно від прийнятого
бортового вмісту) середні
вмісти міді становитимуть
0,4–0,5 %.
5. Виконані техніко-економічні розрахунки по Південно-Рафалівському і Жирицькому рудопроявах. По
Південно-Рафалівському рудопрояву підраховані запаси
категоріі С2 і перспективні
ресурси категорії Р1. По Жирицькому рудопрояву оцінені перспективні ресурси (категорії Р1 і Р2).
6. За результатами ТЕМ
і ТЕД розраховані попередні
кондиції: бортовий вміст міді

в пробі – 0,2 %; мінімальний
промисловий вміст міді в підрахунковому блоці – 0,107 %
(Південно-Рафалівський)
і 0,172 % (Жирицький рудопрояв); мінімальна потужність рудного тіла, яка включається в підрахунковий
контур – 1,0 м; максимальна
потужність прошарків пустих порід і некондиційних
руд – 1,0 м.
7. Самородномідні руди
в трапах Волинського міднорудного району містять супутню благороднометалічну
(в основному срібну) мінералізацію, тому придатні для
комплексного використання.
Прояви золота по вертикалі збігаються з міденосними
горизонтами, а по латералі
переважно заміщують мідні
поклади. Комплексна оцінка
золота і міді в перерахунку
на умовний метал спрощує
складні контури поширення
рудних покладів і значно покращує техніко-економічні
показники.
8. Серед стратонів волинської серії найперспективнішими на досягнутій стадії
вивченості у Волинському
міднорудному районі є бабинська світа і лучичівські
верстви ратнівської світи, які
близькі за особливостями
речовинного складу (толеїтові базальти та їх туфи).
Вони розцінюються як рудогенеруючі і водночас рудолокалізуючі тіла.
9. За розмірами і запасами прогнозовані родовища
в бабинській світі можна
очікувати на рівні середніх
(>0,5 млн т) і дрібних (0,2–
0,5 млн т), а в базальтах ратнівської світи дрібних (0,2–
0,5 млн т) з оціночними параметрами (cереднім вмістом
міді на середню потужність)
по Жирицькому і ПівденноРафалівському рудопроявах
0,379 % на 2,43 м і 0,243 % на
3,41 м відповідно.
Висновки
Пошуки родовищ міді
в нижньовендських трапах
Волині вивели Волинський

міднорудний район у ранг
великої міденосної провінції,
рудопрояви якої за перспективністю не поступаються
відкритим в останні десятиліття і придатним до експлуатації новим великим родовищам цього типу в Канаді [15]
і Китаї [16, 17].
У подальшому у Волинському міднорудному районі
доцільно виконати наступні
види робіт на мідь і благородні метали: розвідку Південно-Рафалівського рудопрояву; пошукову оцінку
рудопроявів Жиричі і Заліси-Шменьки; пошуки першої
черги в Північно-Гірницькому, Ратнівському, Катуському
і Комарівському рудоносних
полях; пошуки другої черги в інших рудоносних і потенційно рудоносних полях
(див. рис. 1).
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